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Przedmowa

Drodzy Uczniowie,

rozpoczynacie nowy etap w Waszym życiu i w Waszej edu
kacji. W szkole średniej zostaniecie wprowadzeni do wiel
kiego dziedzictwa naszej kultury oraz zapoznacie się z pod
stawami aktualnej wiedzy ludzkości. W jednym i drugim 
pomoże Wam filozofia. To ona przecież należy do najważ
niejszych – obok religii biblijnych, sztuki greckiej i prawa 
rzymskiego – źródeł kultury europejskiej. Z filozofii wy
odrębniły się też prawie wszystkie nauki, które poznajecie 
w szkole. Celem filozofii jest mądrość, czyli głębokie rozu
mienie rzeczywistości, a w szczególności spraw dla człowieka 
najważniejszych. A to coś więcej niż posiadanie licznych in
formacji o świecie, inteligencja, obycie i spryt. Dlatego filo
zofii warto poświęcić czas. 

Niniejszy podręcznik pomoże Wam zbliżyć się do źródeł 
mądrości, czyli do pierwszych pytań, twierdzeń i sporów, 
które pojawiły się w historii filozofii. Zastanawiając się nad 
nimi, zauważycie, że wiele z nich jest wciąż aktualnych – że 
wypływa z nich mądrość ważna nie tylko dla starożytnych 
Greków i Rzymian, lecz także dla nas. Dlatego czytając o So
kratesie, Platonie i innych starożytnych mędrcach, sami pró
bujcie filozofować. Zadawajcie ich pytania w nowym kontek
ście, w którym przyszło Wam żyć. Szukajcie na nie własnych 
odpowiedzi, próbując je uzasadniać zgodnie z zasadami lo
giki. Przemyślcie problemy, z którymi dojrzali i wrażliwi lu
dzie mierzą się co najmniej od dwóch i pół tysiąca lat. 

W pierwszej części książki przeczytacie o najważniejszych 
myślicielach starożytnych przedstawionych w porządku cza
sowym. Ucząc się o nich, zwracajcie uwagę na pytania, które 
formułowali, i spory, w które wchodzili. W ten sposób zazna
jomicie się z głównymi problemami filozofii – problemami 
doniosłymi dla niemal każdego filozofa każdej epoki. Do

http://academicon.pl/wydawnictwo/
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datki do rozdziałów pomogą Wam opanować terminologię 
filozoficzną i sprawdzić Waszą wiedzę, a także zachęcą Was 
do dalszych poszukiwań i lektur. Lektury te warto zacząć 
od fragmentów źródłowych pochodzących z dzieł autorstwa 
starożytnych klasyków filozofii. Zostały one zamieszczone 
w drugiej części książki. Tam też dodano pytania i ćwicze
nia, które ułatwią Wam zrozumienie tekstów i pobudzą do 
samo dzielnego myślenia. W niektórych ćwiczeniach do
dano informacje z logiki, która pomoże Wam rzetelnie my
śleć. Pamiętajcie, że najlepsze uczenie się filozofii wymaga 
korzystania z wszystkich elementów podręcznika: z infor
macji o filozofii i filozofach, z tekstów źródłowych oraz z py
tań – zwłaszcza z tych, które inspirują Was do filozofowania 
na własny rachunek. 

Podręcznik realizuje wszystkie punkty (w tym te do wy
boru) podstawy programowej z filozofii w zakresie podsta
wowym. Jeśli filozofia Was zainteresuje, poproście Waszych 
nauczycieli i dyrektorów szkół o możliwość kontynuacji edu
kacji filozoficznej w zakresie rozszerzonym. Filozofia w za
kresie rozszerzonym jest przedmiotem, który można i warto 
zdawać na maturze. 

Autorzy

http://academicon.pl/wydawnictwo/
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Słowa  
kluczowe: filozofia, 

podział filozofii, pytania 
filozoficzne, potrzeba 

filozofii

Dziwne pytania
Oto trzy pytania postawione przez wielkich filozofów:
1) Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? (G.W. Leibniz)
2) Co mogę wiedzieć? (I. Kant)
3)  Czy żyjesz po to, żeby jeść – czy raczej jesz po to, żeby żyć? 

(Sokrates – zob. rozdz. I.5)
Pierwsze z nich uderza nas swą ogólnością lub abstrakcyjnoś
cią: owszem, nieraz pytamy, dlaczego istnieje to lub tamto 
(np. burza lub ulewa), lecz nie dlaczego istnieje cokolwiek. 
Drugie pytanie staje na przekór naszej pasji wiedzy: zamiast 
zachęcać do tego, by wiedzieć więcej, każe się zastanowić nad 
granicami i podstawami naszego poznania. I wreszcie trze
cie pytanie – niby żart, a jednak daje do myślenia. Każdy 
odpowie, że je, aby żyć – ale co to znaczy? Jem, aby pójść do 
szkoły; uczę się po to, by zdobyć dobrą pracę; dzięki zaś do
brej pracy mam samochód itd. A co jest ostatecznym celem 
tego łańcucha środków i celów? Po co tak naprawdę żyjemy?

Pytania filozoficzne to pytania najbardziej abstrakcyjne, 
najbardziej dociekliwe lub krytyczne i najbardziej podstawowe 
lub ostateczne. Zbiór odpowiedzi na nie nazywamy mądroś
cią. A ponieważ nie ma pełnej zgody co do tego, które z nich są 
prawdziwe, filozofia – jak mówi jej etymologia (zob. definicja 
obok) – jest bardziej umiłowaniem lub poszukiwaniem mądro
ści niż nią samą. Pitagoras, jeden z pierwszych filozofów i ma
tematyków, miał powiadać, że mądrość przynależy tylko Bogu 
lub bogom – nam zaś pozostaje dążyć lub przybliżać się do niej.

FilozoFia (od gr. φιλει̃ν, 
filein – miłować, kochać; 

σοφία, sofia – mądrość) – 
zestaw pytań i twierdzeń, 

które stanowią ludzką mądrość 
lub dążenie do niej. Filozofia 

porusza najbardziej podstawo
we problemy, które dotyczą 

całości bytu (rzeczywistości), 
istoty i podstaw poznania, 

najważniejszych wartości (dobra 
i piękna) oraz natury ludzkiej.

Gottfried Wilhelm leibniz 
(1646–1716) – niemiecki filozof, 

uczony i dyplomata. Mówi 
się o nim, że był ostatnim 

człowiekiem, który wiedział 
wszystko, czyli ogarniał całą 
wiedzę swej epoki. Według 

niego rzeczywistość skła
da się z monad – prostych 

bytów duchowych: od monad 
najniższych, odpowiadających 
ciałom nieorganicznym, aż do 

monady najwyższej – Boga. 

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • przedstawiać etymologię słowa „filozofia”; 
 • wymieniać i charakteryzować ważniejsze dyscypliny filozofii; 
 • objaśniać Arystotelesowski podział filozofii na teoretyczną, praktyczną i pojetyczną; 
 • określać funkcję logiki jako narzędzia nauki i filozofii; 
 • wskazywać istotne cechy pytań filozoficznych.

 • najbardziej ogólne lub abstrakcyjne,
 • najbardziej dociekliwe lub krytyczne,
 • najbardziej podstawowe lub ostateczne.

http://academicon.pl/wydawnictwo/
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Greckie początki
Niemal każda kultura poszukiwała mądrości i dopracowała 
się własnego jej kształtu. Jednak starożytni myśliciele greccy 
byli pierwszymi, którzy (ponad dwa i pół tysiąca lat temu) za
częli uprawiać filozofię w sposób autonomiczny i racjonalny. 
Znaczy to, że wyodrębnili problemy filozoficzne od innych 
oraz starali się je rozwiązać za pomocą własnych zdolności 
poznawczych kierowanych przede wszystkim przez rozum, 
a nie (lub: nie tylko) w odwołaniu do czynników pozaro
zumowych, takich jak – szeroko rozbudowany i popularny 
w kulturze greckiej – system mitów. Posługiwali się przy tym  
logiką – sztuką używania rozumu i języka. Dzięki regułom 
tej sztuki, doskonalonym z biegiem czasu, filozofowie coraz 
ściślej wyrażali swoje myśli, lepiej uzasadniali swe twierdze
nia oraz poprawnie wyprowadzali z nich wnioski.

Tak się też złożyło, że filozofowie greccy byli prekurso
rami nauk szczegółowych: dali podwaliny geometrii, podej
mowali pierwsze doświadczalne badania przyrody, zbierali 
wiadomości o życiu społecznym różnych państw. W efekcie 
nauki szczegółowe tak mocno zrosły się z filozofią, że na swą 
niezależność musiały w zasadzie czekać aż do czasów nowo
żytnych. Choć tylko nieliczne z naukowych twierdzeń Gre
ków przetrwały próbę czasu, ich dociekania filozoficzne wciąż 
inspirują. Można powiedzieć, że opracowali oni pewien ka
non pytań filozoficznych i ich konkurencyjnych rozwiązań, 
a niemal każdy z filozofów współczesnych kontynuuje dzieło 
któregoś ze swych starożytnych poprzedników.

Po co nam filozofia?
Po co uprawiać filozofię? Po co zadawać sobie tak trudne py
tania, wiedząc, że – jak uczy historia filozofii – niemal każda 
odpowiedź spotka się z zarzutami dyskutantów? Arystoteles 
(zob. rozdz. I.7) – wielki uczony, który dokonał syntezy wiedzy 
starożytnej – powiadał, że „filozofować” znaczy także „zasta
nawiać się nad tym, czy powinniśmy filozofować, czy – nie”. 
Rozumiał przez to, że nie da się uciec od filozofii, a jej przeciw
nik też filozofuje. Przecież mówiąc, że filozofia jest niemożliwa, 
przeciwnik filozofii musi wiedzieć, jakie są granice naszych 
możliwości poznawczych; a głosząc, że filozofia nie ma war
tości, ujawnia, że wie, co jest – w najbardziej podstawowym 

logika (od gr. λόγος, logos – 
rozum, słowo, teoria, nauka) – 
teoria rozumowań i ścisłego 
wyrażania ich w języku. 

immanuel Kant (1724–1804) – 
niemiecki filozof, twórca filozofii 
krytycznej, czyli koncentrującej 
się na badaniu, jak to jest 
możliwe, że coś poznajemy 
(wiemy). W swej filozofii 
starał się odpowiedzieć na trzy 
pytania: co mogę wiedzieć?, 
co powinienem (czynić)?, 
czego mogę się spodziewać 
(po śmierci)? Zob. też rozdz. I.8.

http://academicon.pl/wydawnictwo/


12

I. Lekcje filozofii

© Copyright by Wydawnictwo Academicon

tego słowa znaczeniu – dobre, a co nie. W ten sposób uprawia 
teorię poznania (epistemologię) oraz teorię dobrego postępo
wania (etykę). Obie zaś są kluczowymi dyscyplinami filozofii.

Doniosłość uprawiania filozofii jeszcze dobitniej można 
oddać, analizując Arystotelesowski podział filozofii na filo
zofię teoretyczną (od gr. θεωρία, theoría – ogląd), filozofię 
praktyczną (od gr. πρᾶξις, praksis – działanie) i filozofię po
jetyczną (od gr. ποίησις, poiesis – tworzenie). Pierwsza z nich 
dotyczy spraw lub bytów godnych wiedzy dla nich samych. 
Druga jest po to, by nauczyć nas, jak szczęśliwie żyć, a trze
cia – jak tworzyć rzeczy piękne i użyteczne. Nikt, kto chce 
być szczęśliwy, nie zakwestionuje potrzeby znajomości filo
zofii praktycznej. Wiąże się ona ze wspomnianą etyką oraz – 
ze względu na społeczny kontekst ludzkiego życia – filozofią 
państwa i innych wspólnot ludzkich (filozofią polityki). Po
dobnie trudno nie dostrzec życiowej przydatności filozofii 
pojetycznej: każdy z nas, nawet jeśli sam nie jest twórcą, po
dziwia dzieła sztuki lub korzysta z wynalazków techniki. Dla
tego refleksja nad istotą piękna i sztuki (estetyka) oraz nad 
sensem techniki (filozofia techniki) wydają się niezbędne. Ta 
ostatnia – wespół z niektórymi innymi dyscyplinami filozo
fii, a zwłaszcza z filozofią człowieka (antropologią filozo
ficzną) – stoi dziś przed ogromnie ważnym pytaniem: na czym 
polega różnica między człowiekiem a sztuczną inteligencją?

A co z filozofią teoretyczną? Jest ona potrzebna choćby dla
tego, że bez rozwiązania zagadnień teoretycznych nie spo
sób rozwiązać zagadnień praktycznych. Spory o to, co jest 
dobre, a co złe, sprowadzają się w gruncie rzeczy do sporów 
o to, kim jest człowiek – czy jest on tylko częścią przyrody, 

EpistEmologia (od gr. 
επιστήμη, episteme – wiedza; 

λόγος, lógos – nauka) 
– teoria poznania.

Etyka (od gr. η̃ θος, ethos – 
obyczaj) – teoria moralności, 

dobrego i złego działania.

EstEtyka (od gr. αίσθησις, 
eisthesis – wrażenie) – 
teoria piękna i sztuki.

antropologia (od gr. 
ά νθρωπος, antropos – 

człowiek, λόγος, logos – 
nauka) – teoria człowieka.

filozofia teoretyczna zdobywanie wiedzy dla niej samej

zdobywanie wiedzy, by dobrze (szczęśliwie) żyć

zdobywanie wiedzy, by wytwarzać piękne i użyteczne rzeczy

filozofia praktyczna

filozofia pojetyczna

filozofia

arystotelesoWsKi Podział filozofii Wybrane dysycPliny filozoficzne
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czy raczej zajmuje względem niej jakąś wyższą pozycję? Z ko
lei żeby zasadnie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba upra
wiać filozofię przyrody oraz ontologię, czyli ogólną teorię 
bytu – dyscypliny teoretyczne, które na pierwszy rzut oka 
nie mają nic wspólnego z naszym życiem.

Arystoteles miał jeszcze jeden powód, by najwyżej cenić 
filozofię teoretyczną. Otóż uważał, że namysł nad całością fi
zycznego świata, nad jego zmiennością i celowością prowa
dzi do odkrycia bytu najwyższego – ostatecznej przyczyny 
ruchu i ostatecznego celu wszystkich rzeczy. Wiedza o tym 
bycie przekracza wiedzę o przyrodzie i zbliża nas do spraw 
boskich, o których mówi religia. Dlatego zwieńczeniem filo
zofii teoretycznej ma być metafizyka lub teo logia. Bezpoś
rednio rozważają one źródło i cel świata, a pośrednio doty
czą także źródła i celu naszego życia.

Na lekcjach filozofii pójdziemy śladem wielkich filozofów 
starożytnej Grecji i Rzymu. Postaramy się wniknąć w sens 

ontologia (od gr. τὸ ό ν, to 
on – byt, λόγος; logos – na
uka) – ogólna teoria bytu.

mEtaFizyka (od gr. τα μετα τα 
φυσικά, ta meta ta physika – to, 
co po fizyce lub ponad fizyką) – 
tytuł dzieła Arystotelesa, które 
zawierało rozważania z zakresu 
ontologii i teologii; wielu filozo
fów używa do dziś nazwy „meta
fizyka” na oznaczenie ogólnej te
orii bytu lub teorii czegokolwiek, 
co nie jest częścią przyrody.

tEologia (od gr. θεός, theos – 
bóg, λόγος; logos – nauka) – 
w filozofii Arystotelesa część 
metafizyki (teorii bytu), która zaj
mowała się Bogiem jako pierw
szą przyczyną ruchu; rozróżnia 
się teologię objawioną (opartą 
na religii) od teologii filozoficz
nej (naturalnej) – opartej na 
rozumowej refleksji filozoficznej.

filozofia polityki

epistemologia

teoria poznania

filozofia przyrody i nauki

teoria podstaw przyrody  
i przyrodoznawstwa

teologia naturalna

teoria Boga

antropologia

teoria człowieka teoria państwa i prawa

etyka

teoria moralności

estetyka

teoria piękna i sztuki

ontologia (metafizyka)

ogólna teoria bytu

religie biblijne prawo rzymskiefilozofia grecka

Wybrane dysycPliny filozoficzne

fundamenty Kultury śródziemnomorsKiej

+ +
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zadawanych przez nich pytań, czyniąc je naszymi pytaniami. 
Rozważymy różne odpowiedzi na te pytania oraz przypa
trzymy się sporom, jakie prowadzili ze sobą starożytni mi
strzowie. Z biegiem czasu zauważymy, że echa tych sporów 
nie milkną do dziś, a drogi wyznaczone przez greckich męd
rców są wciąż uczęszczane. Filozofia grecka to przecież – obok 
religii biblijnych i prawa rzymskiego – trwałe dziedzictwo 
kultury śródziemnomorskiej. Dziedzictwo, które ćwiczy nasz 
umysł, kształtuje nasz pogląd na fundamenty rzeczywistości 
i w ten sposób buduje nasze człowieczeństwo.

Warto doczytać
 • Arystoteles, Zachęta do filozofii, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1988. 

 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekład zbiorowy, 

Warszawa 2012.

 • J. Pieper, W obronie filozofii, przeł. P. Waszczenko, Warszawa 1985.

 • S. Law, Wycieczki filozoficzne, t. 1–2, przeł. W. Turopolski, Warszawa 2007.

 • J. Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, przeł. 

I. Zimnicka, Warszawa 1995.

 • „Filozofuj!” 2015, nr 1.

 • Podstawa programowa z filozofii: http://bit.ly/2tBcjuN.

Pytania do rozdziału
1. Jakie cechy posiadają pytania filozoficzne?

2. Jak podzielił nauki filozoficzne Arystoteles? 

3. Na jakich trzech podstawach opiera się kultura śródziemnomorska?

Pofilozofuj!
1. Czy zgadzasz się z racjami, które skłoniły Arystotelesa do uznania filozofii teo

retycznej za najważniejszą? Swoją odpowiedź uzasadnij w odwołaniu do kry

tycznej analizy tych racji. 

2. Czy Twoim zdaniem istnieją takie pytania, na które nauki szczegółowe nigdy 

nie uzyskają odpowiedzi? Jeśli istnieją, wymień je. Jeśli nie istnieją – wyjaśnij, 

na czym opierasz przekonanie o tak wielkiej potędze nauki. 

http://academicon.pl/wydawnictwo/
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Człowiek o zdrowych zmysłach
Jeden z historyków filozofii napisał, że o pierwszym filozo
fie wiemy na pewno trzy rzeczy: że nazywał się Tales i na
uczał w VI wieku przed Chrystusem w Milecie (greckiej 
kolonii na zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej); że po
wiedział, że wszystko jest wodą lub z wody; i że był o zdro
wych zmysłach. Ta ostatnia informacja jest ważna, gdyż 
druga wprowadza nas w zakłopotanie: jak można – żyjąc 
kiedykolwiek na świecie i widząc różnorodność otaczających 
nas rzeczy – twierdzić, że wszystko to tak naprawdę tylko  
woda?

Oto pierwsze zakłopotanie, w jakie wprawia nas filozofia. 
I to nie ostatnie! Zapewniam bowiem, że im dalej będziemy 
się w nią wgłębiać, takich zakłopotań lub zdziwień będzie 
więcej. Aby sobie z nimi poradzić, trzeba pamiętać, że twier
dzenia filozoficzne są próbą odpowiedzi na określone pyta
nia. W ich kontekście szokujące wypowiedzi przestają zaska
kiwać. A jakie pytanie stawiał sobie Tales?

Co było na początku?
Prawdopodobnie pytanie Talesa – pierwsze pytanie, które 
pojawiło się w dziejach filozofii – to zarazem pierwsze pyta
nie, jakie nasuwa się zwykłemu człowiekowi, gdy zaczyna za
stanawiać się nad światem. Brzmi ono: co było na początku? 
Trudno nam jednak pomyśleć początek, przed którym nie 
było absolutnie niczego. Pytając o początek, pytamy więc 
raczej o coś, co było, zanim powstało to, co widzimy. To coś 
musi być ostatecznym i wiecznym źródłem wszystkiego, co 
jest – tym, z czego (lub dzięki czemu) powstały wszystkie 
znane nam rzeczy. Więcej, to coś musi być ich podporą, pod
stawą lub zasadą – czymś, co trwa niejako pod nimi, pomimo 
ich zmian i śmierci. Być może też jest czymś, w co się one  

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • rozróżniać znaczenia słowa arché; 
 • kojarzyć imiona jońskich filozofów przyrody z przyjętymi przez nich zasadami; 
 • przedstawiać koncepcję czterech żywiołów jako pierwszą próbę rozwiązania problemu 

elementarności; 
 • dostrzegać w metodzie jońskich filozofów przyrody zalążek empirycznej metody naukowej.

Słowa kluczowe: zasada 
[arché], jońska filozofia 

przyrody, cztery żywioły, 
metoda empiryczna, 

bezkres [apeiron]

tales z miletu  
(ok. 624–548 przed Chr.) – filozof 

i matematyk grecki ze szkoły 
jońskiej; rozpoczął spór o za

sadę przyrody, utożsamiając ją 
z wodą. Zasłynął również tym, że 
przewidział zaćmienie Słońca na 

dzień 28 maja 585 r. przed Chr. 

http://academicon.pl/wydawnictwo/


17© Copyright by Wydawnictwo Academicon

2. Pytanie o arché

arché (gr. αρχή, arché) – 
początek lub zasada wszech
rzeczy (przyrody); spór o arché 
to jeden z najważniejszych 
sporów filozofii starożytnej, 
począwszy od Talesa z Miletu.

ostatecznie obracają, lub czymś, co po nich pozostaje i sta
nowi ich ujście. Początek, źródło, podstawa, ujście – oto nie
które, różne, choć powiązane ze sobą, filozoficzne znaczenia 
greckiego słowa arché. Ostatecznie przyjęło się przekła
dać je na polski rzeczownikiem zasada. W takim razie py
tanie Talesa możemy sformułować następująco: co jest za
sadą wszystkich rzeczy?

Wyobraźcie sobie Talesa, który spacerując nad brzegiem 
Morza Egejskiego, poszukuje wspomnianej zasady. Prawdo
podobnie w tym dociekaniu zastosował on po raz pierwszy 
metodę empiryczną (doświadczalną) – metodę polegającą 
na obserwowaniu różnych zjawisk przyrodniczych oraz na 
wysuwaniu hipotez (przypuszczeń), dzięki którym można 
te zjawiska wyjaśnić.

Dlaczego woda?
Być może, stosując swoją metodę, Tales zauważył, że roś liny 
pozbawione wody więdną, a podlewane – wzrastają. Przyjął 
więc hipotezę, że woda jest warunkiem koniecznym życia roślin. 
Potem hipoteza ta zyskała potwierdzenie przez kolejne obserwa
cje. Jedna z nich mówiła, że nasiona są wilgotne. Znaczy to, że 
roślina w ogóle nie powstanie bez wody. A może dotyczy to nie 
tylko roślin, może wszystko powstaje z wody? Trudno, mieszka
jąc nad morzem i tyle jemu zawdzięczając, myśleć inaczej. Może 
więc to woda właśnie jest wieczną zasadą lub pratworzywem  
wszystkiego?

Dzisiaj wsparlibyśmy Talesa naszą współczesną wiedzą. 
Lód, woda ciekła i para wodna – to wszystko woda w sensie 
chemicznym. Woda (H2O) jest więc zasadą wielkiej ilości zja
wisk przyrody. Ich przeobrażenia można wyjaśnić jako zmiany 
stanu skupienia jednej substancji chemicznej. Jako jedna i ta 
sama niejako stoi pod tymi zjawiskami. Niestety, nasza wie
dza mówi też, że nie wszystko jest z wody lub sprowadza się 
do wody. Co gorsza, sama woda jest z tlenu i wodoru, a więc 
z czegoś bardziej od niej podstawowego. Znaczy to, że Tales 
jednak się pomylił.

Jak w takim razie należy ocenić pomysły pierwszego filozofa?
Sądzę, że w jego ocenie możemy być znów pewni trzech 

rzeczy. Po pierwsze, Tales zadał poważne pytanie filozo
ficzne. Po drugie, starał się na nie odpowiedzieć, stosując 
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metodę empiryczną. Po trzecie, stosując tę metodę, nie od
powiedział trafnie na swoje pytanie, ale zapoczątkował ba
dania przyrodnicze, które dzisiaj znacznie lepiej identyfi
kują to, z czego jest przyroda. Gdyby Tales żył dzisiaj i głosił 
to, co twierdził dwadzieścia kilka wieków temu, mielibyśmy 
prawo go zignorować. Pamiętajmy jednak, że żył on w VI w. 
przed Chrystusem i był pierwszym znanym nam człowie
kiem, który spróbował metodycznie odpowiedzieć na pyta
nie o zasadę przyrody.

Różnice zdań
Filozofię zainicjowaną przez Talesa z Miletu zwykło się na
zywać jońską filozofią przyrody. Nazwa ta wskazuje na krainę 
geograficzną, gdzie powstała filozofia (Jonia), oraz okreś la jej 
pierwotny przedmiot zainteresowania (przyroda). Prawdo
podobnie dla filozofów jońskich istniała tylko przyroda lub 
wszystko było przyrodą, jednak przyrodę pojmowali oni 
jako żywą i „pełną bogów” lub boską. Znamienne, że fi
lozofowie, którzy należeli do kręgu jońskiej filozofii przy
rody lub nawiązywali do postawionego w niej problemu, 
nie zgadzali się ze sobą w kilku kwestiach. Przyjrzyjmy się 
tym niezgodnościom. Refleksja nad nimi nie tylko ukazuje, 
że istotą filozofii jest spór, lecz także rzuca światło na inne  
jej cechy.

Po pierwsze, filozofowie jońscy różnili się w odniesieniu 
do tego, co jest zasadą przyrody. Tales mówił, że woda; Kse
nofanes – że ziemia; Anaksymenes – że powietrze; a Hera
klit (zob. rozdz. I.3) – że ogień. Zwróćmy uwagę, że te dwie 
ostatnie odpowiedzi są subtelniejsze od pozostałych. Powie
trze zdaje się przenikać wszystko, a ogień doskonale obra
zuje zmienność rzeczy. Jak widać, myśl filozoficzna i na
ukowa rozwija się, choć nie zawsze jest to rozwój liniowy.

Po drugie, greccy filozofowie przyrody spierali się co 
do liczby zasad. Początkowo myśleli, że jest ona dokładnie 
jedna. Później – za sprawą Empedoklesa (zob. rozdz. I.3) – 
wpadli na pomysł, że może jest ich wiele. Tak powstała te
oria czterech żywiołów (lub elementów, pierwiastków czy 
korzeni). Według niej cała przyroda – lub przynajmniej 
przyroda bezpośrednio nam dostępna – składa się z ziemi, 
wody, powietrza i ognia. Każda rzecz to mieszanina lub 

anaKsymenes z miletu 
(ok. 585–525 przed Chr.) – filozof 

grecki, uczeń Anaksymandra 
i ostatni przedstawiciel szkoły 

jońskiej; za podstawowy skład
nik świata uważał powietrze, 

z którego – w wyniku zagęszcza
nia lub rozrzedzania – powstają 

wszystkie pozostałe byty. 

Ksenofanes z Kolofonu  
(ok. 570–475 przed Chr.) – filozof 
i wędrowny śpiewak; kontynu

uował badania prowadzone 
w szkole jońskiej, za pratworzy
wo uznał ziemię. Jako pierwszy 
poddał krytyce te religie, w któ

rych przedstawia się bogów jako 
istoty cielesne i niedoskonałe, po
siadające cechy cenione w danej 

kulturze. Słynne są jego słowa: 
„Według Etiopów, ich bogowie 

mają płaskie nosy i czarną skórę, 
dla Traków zaś są niebieskoocy 

i rudowłosi”. Sam przyjął istnienie 
jednego wiecznego bóstwa.

http://academicon.pl/wydawnictwo/
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układ tych przemieszczających się lub wzajemnie prze
kształcających się czynników. Wprawdzie nowożytna na
uka (i to dopiero ona!) odrzuciła tę koncepcję, jednak opie
rała się ona na schemacie myślowym z niej zaczerpniętym: 
to, co złożone, należy wyjaśniać przez odwołanie do wy
różnionych w nim prostszych składników. A poszukiwanie 
tego, co ostatecznie proste (dalej już nierozkładalne), trwa 
do dziś (zob. rozdz. I.4). Jak widać, już u zarania filozofii 
wyznaczono problemy i schematy, które są wciąż aktualne.

Po trzecie, wśród odpowiedzi na pytanie o zasadę przy
rody pojawiła się też odpowiedź osobliwa. Podał ją Anaksy
mander, który twierdził, że zasadą jest bezkres – coś nie
skończonego, nieograniczonego i nieokreślonego. W ten 
sposób Anaksymander prawdopodobnie przeciwstawił się 
dominującemu nurtowi w jońskiej filozofii przyrody. W ra
mach tego nurtu mówiono, że zasada jest jakąś konkretną 
postacią materii – ziemią, wodą, powietrzem, ogniem lub 
nimi wszystkimi. Anaksymander natomiast zaczął mó
wić o czymś, czego nie da się uchwycić za pomocą metody  

bezKres (gr. απειρον, apeiron) 
– zasada wszechrzeczy, której 
istnienie postulował w swej 
filozofii Anaksymander. 

anaKsymander z miletu  
(ok. 610–547 przed Chr.) – filozof 
i astronom grecki ze szkoły 
jońskiej, uczeń Talesa; za zasadę 
świata uznał bezkres, z któ
rego wyłaniają się wszystkie 
przeciwieństwa. Uważany za 
twórcę pierwszego modelu 
świata i pierwszej mapy, a także 
wynalazcę zegara słonecznego. 

Empedokles Demokryt

Tales

woda powietrze

Anaksymenes

ziemia

Ksenofanes

ogień

Heraklit

bezkres

Anaksymander

4 żywioły atomy
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empirycznej i co w jakimś sensie przekracza materię lub 
przyrodę. Ten sposób myślenia – typowy także dla dojrza
łego myślenia religijnego – stanie się później w filozofii gre
ckiej coraz bardziej wpływowy. A pytanie o to, czy osta
teczna zasada przyrody (lub szerzej: całej rzeczywistości) da 
się sprowadzić do jakiejś postaci materii, czy raczej ją istot
nie przekracza, trapiło i będzie trapić filozofów od początku 
aż do końca świata.

Warto doczytać
 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 1993.

 • G.S. Kirk i in., Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999. 

 • R. Legutko, Filozofia presokratyków. Od Talesa do Demokryta, Kraków 2020.

 • J. Wojtysiak, Filozofia. Pochwała ciekawości, Kraków 2003.

Pytania do rozdziału
1. Kto zadał pierwsze znane nam pytanie filozoficzne i jak ono brzmiało?

2. Jakich zagadnień dotyczyły różnice zdań między jońskimi filozofami przyrody?

3. Czy w swoich badaniach filozofowie jońscy zakładali, że przyroda jest wieczna? 

Pofilozofuj!
1. Jaką strukturę miałby świat, gdyby nie istniała w nim żadna ostateczna zasada? 

Czy musiałby to być świat chaosu? 

2. Czy współczesna nauka potwierdza pogląd, że istnieje jedna zasada przyrody? 

Odpowiedź uzasadnij w odwołaniu do wiedzy z lekcji fizyki, chemii i biologii. 
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Jedność czy wielość?
W poprzednim rozdziale zastanawialiśmy się nad chro
nologicznie pierwszym pytaniem filozoficznym – pyta
niem o zasadę przyrody. Zauważyliśmy przy tym, że próby 
odpowiedzi na to pytanie doprowadziły do sporów mię
dzy filozofami. Jeden ze sporów dotyczył tego, czy istnieje 
tylko jedna zasada, czy jest ich wiele. Spór ten stanowi przy
kład szerszej debaty filozoficznej. Jej stronami są moni
ści i pluraliści. Pierwsi, za Talesem, akcentują w rze
czywistości jedność. Drudzy, za Empedoklesem, wielość.

Na czym polega radykalnie monistyczna wizja świata? Wy
obraźmy sobie, że wszystko, co istnieje, jest (jak sugerował 
Anaksymenes) powietrzem. W takim razie cała wieloraka 
różnorodność świata sprowadza się do przekształceń tego 
jednego czynnika. Kamień, ptak, rzeka i bezwonny gaz róż
nią się od siebie wyłącznie stopniem lub sposobem zagęsz
czenia czy rozrzedzenia powietrza. W gruncie rzeczy są one 
pozorem – czymś rzeczywistym jest tylko powietrze.

Zauważcie, że ściśle rzecz biorąc, nie da się konsekwent
nie głosić radykalnego monizmu. Przedstawiając poglądy 
Anaksymenesa, mówiliśmy, że istnieje tylko powietrze. Za
raz jednak dodaliśmy, że istnieją także jego przekształcenia 
lub jego pozorne przejawy. W ten sposób przyjmowaliśmy, 
że istnieje coś więcej niż powietrze. Monista nie może temu 
zaprzeczyć. Może jednak powiedzieć, że owo coś więcej ist
nieje w stosunku do powietrza w sposób podrzędny lub ja
koś się do niego sprowadza. W ostatecznym rozrachunku li
czy się tylko powietrze.

Tak jak nie jest możliwy radykalny monizm, tak nie jest 
możliwy i radykalny pluralizm. Kto uznawałby tylko wie
lość rzeczy, nie dostrzegając wśród nich czegoś jednego, co 
je jakoś łączy, nie mógłby w ogóle wypowiedzieć swojej tezy. 

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • rekonstruować spór między monizmem (np. Tales) a pluralizmem (np. Empedokles); 
 • przedstawiać argumenty na rzecz wariabilizmu (Heraklit) oraz statyzmu (eleaci); 
 • dostrzegać w rozumowaniach eleatów zalążek procedury dowodzenia; 
 • na wybranym przykładzie wskazywać na obecność poglądów filozofów starożytnych w filozo-

fii nowożytnej lub współczesnej.

Słowa kluczowe: jedność, 
wielość, zmiana, stałość, 

Heraklit, Empedokles, 
eleaci

monizm (od gr. μóνος, monos 
– jeden, jedyny) – pogląd akcen
tujący jedność w rzeczywistości.

Pluralizm (od gr. πλη̃θος, 
pléthos; łac. pluralitas – wiele, 

wielość) – pogląd akcentujący 
wielość w rzeczywistości.

emPedoKles z aGryGentu  
(ok. 493–433 przed Chr.) – filozof 

grecki, twórca teorii czterech 
elementów (ziemia, woda, 

powietrze, ogień), które łączą 
się i rozdzielają pod wpływem 

sił miłości i waśni. Jako pierwszy 
zaproponował również koncep
cję ewolucji gatunków. Zgodnie 
z legendą wskoczył do Etny, aby 

udowodnić, że jest półbogiem. 
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Przecież słowo rzecz obejmuje jakiś jeden rodzaj, wspólny 
dla rozmaitych jego przedstawicieli. Pluralista może jednak 
powiedzieć, że ów rodzaj dzieli się na liczne gatunki lub że 
nie może zostać opisany czy wyjaśniony za pomocą jednego 
czynnika. Przykładowo: Empedokles twierdził, że wszystkie 
rzeczy przyrody są sprowadzalne nie do jednej zasady, lecz 
do czterech żywiołów, które są łączone i rozdzielane przez 
dwie siły: miłość i nienawiść.

Jak widać, z jednej strony nie da się utrzymać ani rady
kalnego pluralizmu, ani radykalnego monizmu. Nasz opis 
świata musi uwzględniać zarówno aspekt wielości, jak i aspekt 
jedności. Z drugiej jednak strony w dziejach nauki i filozofii 
nieraz ścierały się te dwie tendencje. Zwolennicy pierwszej 
skłaniali się do tego, by bardziej różnicować daną dziedzinę 
badań; a zwolennicy drugiej – by bardziej ją upraszczać. Gdy 
pierwsi mówili: „zobacz, jak wiele!”, drudzy wołali: „ale to 
się da sprowadzić do czegoś jednego!”. W metafizyce – ogól
nej teorii rzeczywistości – konflikt między tymi dwoma ten
dencjami jest nieusuwalny. Pluraliści zawsze będą mówić: 

„istnieje wielość bytów lub wielość ich rodzajów czy katego
rii”. Moniści jednak będą ripostować: „ale one wszystkie są 
przejawem czegoś jednego – czy to materii, czy to ducha, czy 
jeszcze czegoś innego”.

Zmienność czy stałość?
Drugi z wielkich sporów filozoficznych, który pojawił się 
u zarania dziejów filozofii i trwa do dziś, to spór między  
wariabilizmem a statyzmem. Zwolennicy pierwszego z tych 
stanowisk za istotę rzeczywistości uznają zmienność, a zwo
lennicy drugiego – stałość. O obu tych poglądach – podobnie 
jak o pluralizmie i monizmie – można powiedzieć, że trudno 
utrzymać radykalną wersję dowolnego z nich; że w pełnym 
opisie świata należy uwzględnić zarówno aspekt zmienności, 
jak i stałości; oraz że w dziejach nauki i filozofii wariabilizm 
i statyzm nieraz ścierały się lub współgrały ze sobą. Aby jed
nak lepiej zrozumieć spór między nimi, spróbujmy zrekon
struować argumenty zwolenników obu stron.

Za pierwszego wariablistę uznaje się Heraklita z Efezu, 
miasta (tak samo jak Milet) leżącego w Jonii. Z pozostałych 
po Heraklicie fragmentów najsłynniejszy jest aforyzm: „Do 

Wariabilizm (od łac. variabilis – 
zmienny) – pogląd akcentujący 
zmienność w rzeczywistości.

statyzm (od gr. στάσις, 
stasis – trwanie; łac. stare – 
stać) – pogląd akcentujący 
stałość w rzeczywistości.

heraKlit z efezu (ok. 540–480 
przed Chr.) – filozof grecki, 
twórca wariabilizmu pozosta
jącego w opozycji do statyzmu 
szkoły eleackiej. Uważał, że 
boskie prawo (logos) rządzi 
zmiennym światem i jednoczy 
obecne w nim przeciwieństwa. 
Jego powiedzenie, że nie można 
wejść dwa razy do tej samej rze
ki, ponieważ zmienia się w niej 
woda, wzmocnił jeszcze jego 
następca Kratylos, który miał 
powiedzieć, że nie można nawet 
raz wejść do tej samej rzeki. 
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tej samej rzeki nie można wejść dwa razy”. Trudno się z nim 
nie zgodzić: rzeka płynie, więc wchodząc do niej drugi raz, 
wchodzimy do rzeki, która jest już inna. Heraklit jednak do
daje: „Wszystko płynie”. Znaczy to, że każda rzecz i zjawisko 
przypominają płynącą rzekę – nieustannie zmieniają się ich 
stany, nic w nich nigdy nie pozostaje takie samo.

Rzeczywiście, doświadczamy zmienności rzeczy i siebie 
samych. Rzeczy się poruszają; nabywają nowych własności 
lub relacji, a tracą inne; zmieniają swe parametry fizyczne, ta
kie jak wielkość i masa. Niekiedy zmiany te uderzają nas swą 
wyrazistością, innym razem wymagają poznawczego wysiłku, 
by je dostrzec. Stół, przy którym siedzimy, na pierwszy rzut 
oka wydaje się niezmienny. Wiemy jednak, że wewnątrz niego 
odbywa się nieustanny ruch elementów, z których się składa.

Przeciwnicy wariabilizmu nie mogą się powołać na do
świadczenie. Owszem, możemy wyobrazić sobie świat bez 
ruchu – świat, w którym nic nie płynie, tylko stoi zastygłe, 
jak w gabinecie figur woskowych. Taki wyobrażony świat nie 
jest jednak światem, w którym żyjemy. Aby jednak opisy
wać nasz zmienny świat, musimy zakładać, że gdzieś w nim 
lub poza nim tkwi to, co się nie zmienia. Pomyślmy o do
wolnej osobie, którą znamy. Chociaż ciągle się zmienia, za
chowuje tożsamość w czasie – jest tą samą osobą pomimo 
zmian oraz posiada niezmiennie te same cechy charaktery
styczne, symbolizowane przez to samo imię i nazwisko. Po
dobnie możemy powiedzieć o tym samym – choć nie takim 
samym – drzewie, kocie, a nawet krześle czy korytarzu. Wszyst
kie te byty zmieniają się, stając się ciągle innymi, lecz pozo
stają w tych zmianach sobą, zachowując coś, co zmienności  
nie podlega.

Dym Heraklita
Patronem filozofów, którzy swe poglądy opierają na do
świadczeniu zmienności, jest wspomniany Heraklit. Dla 
niego ogień był nie tylko zasadą rzeczywistości, lecz także 
jej obrazem – w rzeczywistości wszystko się przemienia lub 
spala jak w ogniu. Myśl ta mocno osadziła się w dziejach fi
lozofii – można wręcz powiedzieć, że unosi się nad nimi dym 
Heraklita. W szczególności XIX wiek to okres, w którym na
stępuje powrót wariabilizmu. Najpierw Georg W.F. Hegel  

24

GeorG Wilhelm friedrich 
heGel (1770–1831) – filozof 

niemiecki, twórca najsłynniej
szego systemu idealistycznego, 
według którego rzeczywistość 

ma naturę duchową. Jedno 
ze swoich największych dzieł, 
zatytułowane Fenomenologia 

ducha, ukończył w dniu bitwy 
pod Jeną. Hegel jest autorem 

słynnego powiedzenia, że sowa 
Minerwy (symbol mądrości) wy
latuje o zmierzchu, które można 
rozumieć tak, że mądrość osiąga 

się dopiero u kresu zdarzeń. 
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opracowuje system filozoficzny, który istoty bytu dopatruje 
się w nieustannym rozwoju idei, przyrody i ducha. Później, 
za sprawą Karola Darwina i Herberta Spencera, myślenie na
ukowe i filozoficzne zaczyna być stopniowo opanowywane 
przez różne koncepcje ewolucji. Łączy je przekonanie, że 
wszelkie dziedziny rzeczywistości należy opisywać przede 
wszystkim w kategoriach zmian indywiduów, gatunków 
i grup. Opis tych zmian pozwala nam zrozumieć, dlaczego 
pewne istoty lub formy przetrwały, a inne nie.

Zwróćmy uwagę, że konsekwentny wariabilizm wymaga 
rewizji naszego potocznego spojrzenia na świat. Zwykle trak
tujemy go jako układ rzeczy, które – jak już wspomnieliśmy – 
zachowują swą tożsamość pomimo zmian. Jeśli jednak tak 
naprawdę wszystko płynie, to te rzeczy są tylko zespołami mo
mentalnych zdarzeń. Do takiego wniosku doszedł w XX wieku 
twórca tzw. filozofii procesu – Alfred N. Whitehead.

Zagadki eleatów
Zauważmy, że nawet jeśli zaakceptujemy wariabilistyczną 
wizję świata, wciąż musimy zapytać, dlaczego w naszym ży
ciu nie możemy się obejść bez kategorii tożsamości i stałości. 
Wszyscy wielcy filozofowie usiłowali dać odpowiedź na to py
tanie. Najbardziej intrygującą z nich zaproponowali przed
stawiciele szkoły założonej przez Parmenidesa na przeło
mie VI i V wieku przed Chr. w Elei – greckiej kolonii w Italii.

Filozofowie z Elei stwierdzili po prostu, że ufać powin
niśmy bardziej rozumowi, który uchwytuje stałość, niż na
szym zmysłom, które doświadczają zmienności. Jeśli tak, to 
zmienność jest pozorem, a prawdziwą rzeczywistość sta
nowi przedmiot dociekań rozumu. Rozum zaś, opierając 
się na pierwotnych oczywistościach i konsekwencji logicz
nej, może dowieść, że byt jest niezmienny i dokładnie jeden. 
Skoro byt jest, a niebytu nie ma, to byt nie może się zmie
nić – bo zmieniając się, zmieniałby się w niebyt, którego nie 
ma. Nie może też występować w wielu różnych postaciach – 
bo czymże by się one od siebie różniły? Jedynie niebytem, 
a tegoż nie ma! W ten oto sposób Parmenides połączył sta
tyzm z monizmem, a byt potraktował jako wieczne bóstwo. 
Dlaczego wieczne? Spróbujcie sami kontynuować dowód  
mistrza z Elei.

Parmenides z elei (ok. 515–450 
przed Chr.) – filozof grecki ze 
szkoły eleackiej; największy 
starożytny obrońca monizmu 
ilościowego, czyli poglądu, że 
istnieje tylko jeden niezmienny 
byt, a wielość dana w doświad
czeniu zmysłowym jest złudze
niem. Występuje jako bohater 
dialogu Platona Parmenides. 

alfred north Whitehead 
(1861–1947) – angielski filozof 
i matematyk, twórca kierunku 
myślowego nazywanego 
procesualizmem. Wspólnie 
z Bertrandem Russelem jest 
autorem dzieła Principia Mathe-
matica. Od Whiteheada pocho
dzi powiedzenie, że filozofia to 
zbiór przypisów do Platona.
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Dla tych, których takie dowody nie przekonały, eleaci przy
gotowali rozumowania pokazujące, że twierdzenia typu coś 
się rusza prowadzą do sprzeczności lub do innych absurdal
nych konsekwencji. Z takich rozumowań słynął Zenon z Elei. 
Jedno z nich przedstawia się następująco:

Załóżmy, że Achilles – najszybszy z biegaczy – biegnie. 
W takim razie powinien dogonić powolnego żółwia. To jed
nak jest niemożliwe. Przecież gdy do niego dobiega, żółw po
suwa się odrobinę naprzód. A to się powtarza, gdy znów usi
łuje do niego dobiec. Zatem Achilles nigdy nie dogoni żółwia.

Rozumowania eleatów stanowiły przez wieki ogromne 
intelektualne wyzwanie. Dopiero rozwój logiki, matematyki 
i analizy znaczeniowej słów pozwolił się z nimi uporać. Jed
nak to właśnie eleaci wprowadzili do ludzkiej kultury proce
durę dowodzenia i argumentację reductio ad absurdum, 
bez których nie istniałyby wspomniane dyscypliny wiedzy.

Warto doczytać
 • W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, wiele wydań.

 • R. Ingarden, Człowiek i czas, [w:] tenże, Książeczka o człowieku, wiele wydań.

 • K. Ajdukiewicz, Paradoksy starożytnych, [w:] tenże, Język i poznanie, t. 1, Warszawa 

1985, s. 137–144.

 • R. Martin, W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów 

i paradoksów filozoficznych, przeł. B. Stanosz, Warszawa 2011.

Pytania do rozdziału
1. Czego dotyczy spór monizmu z pluralizmem?

2. Co jest przedmiotem sporu między wariabilizmem a statyzmem?

3. Jaką tezę miał sprowadzić do absurdu argument Zenona z Elei dotyczący 

Achillesa i żółwia?

Pofilozofuj!
1. Jak rozumiesz powiedzenie jednego z obrońców radykalnego wariabilizmu: 

„Do tej samej rzeki nie można wejść nawet raz”?

2. W jakim sensie teorię ewolucji Karola Darwina można uznać za kontynuację 

filozofii Heraklita?

Procedura doWodzenia  
– procedura polegająca na 

podaniu twierdzeń, z których 
wynika teza, którą uznajemy; np. 

Parmenides stosował tę proce
durę, pokazując, że teza „byt jest 

jeden” ma wynikać z twierdzenia 
„byt jest, a niebytu nie ma”.

reductio ad absurdum  
(łac. sprowadzenie do absurdu) 
– rozumowanie obalające jakąś 

tezę przez wyprowadzenie 
z niej sprzecznych lub jawnie 

fałszywych konsekwencji. 
Np. Zenon z Elei obalał tezę 

„istnieje ruch” przez podanie 
jej absurdalnych konsekwen

cji – jedną z nich ma być to, że 
Achilles nigdy nie dogoni żółwia.

zenon z elei (ur. ok. 490 przed 
Chr.) – filozof grecki ze szkoły 

eleackiej, uczeń Parmenidesa. 
Zasłynął jako autor argumen
tów za niemożliwością ruchu, 

z których najsłynniejszy dotyczy 
wyścigu Achillesa i żółwia. 

Pomimo tych argumentów sam 
był bardzo ruchliwy: podob

no obalił tyrana Nearchosa, 
chwytając zębami jego ucho 

i zadając mu śmiertelne ciosy. 

http://academicon.pl/wydawnictwo/


4. atomizm

4



28

I. Lekcje filozofii

© Copyright by Wydawnictwo Academicon

Pewien wybitny fizyk powiedział, że gdyby z całej ludzkiej 
wiedzy trzeba było ocalić jedno zdanie, wybrałby zdanie: 

„świat materialny składa się z atomów”. Zdanie to pierwszy 
raz wypowiedzieli dwaj starożytni greccy filozofowie: Leu
cyp oraz Demokryt. Ich twierdzenie przez wieki wywierało 
i do dziś wywiera ogromny wpływ na potoczne, naukowe 
i filozoficzne rozumienie materii. Jakie intelektualne moty
wacje za nim stoją?

W poszukiwaniu niezłożoności
Pierwsza motywacja wiąże się z zasadą, że złożone rzeczy 
należy wyjaśniać w odwołaniu do tworzących je prostszych 
składników. Jeśli te składniki też są złożone, trzeba z kolei 
poszukiwać ich podskładników itd. Czy tak można postępo
wać w nieskończoność? Umysł ludzki nie jest do tego zdolny. 
W takim razie, aby posiadać efektywny obraz świata, musi 
pewne obiekty uznać za proste, dalej już niepodzielne. A po
nieważ greckie słowo atomos znaczy właśnie niepodzielny, ta
kie obiekty nazwano atomami.

Greccy atomiści wierzyli, że cała przyroda składa się z licz
nych atomów. Ideę tę podjęli nowożytni i współcześni uczeni, 
starając się potwierdzić ją empirycznie oraz przekształcić w roz
budowane teorie naukowe. Dzięki nim odkrywano coraz to 
nowe rodzaje atomów oraz związki między nimi a własnoś
ciami ciał, które tworzą. Pod koniec XIX wieku okazało się 
jednak, że atomy, które znalazły się na tzw. tablicy Mende
lejewa, nie są niepodzielne. Nie są więc atomami w źródło
wym sensie tego słowa. Choć chemicy nadal używają terminu 
atom w odniesieniu do najmniejszej cząstki materii posiada
jącej własności danego pierwiastka chemicznego, cząstka ta 
nie jest atomem, o którym myślał Demokryt.

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • objaśniać stanowisko atomizmu i argumenty na jego rzecz;
 • podawać przykłady wyjaśniania wybranych zjawisk w świecie w odwołaniu do procesów 

składania i rozkładania;
 • przedstawiać w zarysie, jak uczeni poszukiwali najmniejszych cząstek materii; 
 • rekonstruować ponadczasowy spór: materializm vs. dualizm.

Słowa kluczowe: 
Leucyp, Demokryt, 

atom, atomizm, materia, 
materializm

leucyP (leuKiPPos) z miletu 
(ok. 480–420 przed Chr.) – filozof 
grecki, uczeń Zenona z Elei i na

uczyciel Demokryta z Abdery. 
Uznawany za twórcę atomizmu 

i mechanicyzmu, według któ
rego wszystkie zjawiska można 

wyjaśnić przez ruch atomów. 

demoKryt z abdery  
(ok. 460–370 przed Chr.) – filozof 
grecki, obok Leucypa najbardziej 
znany obrońca atomizmu. W sta
rożytności doktrynę Demokryta 
przyjęli z niewielkimi modyfika

cjami epikurejczycy, a w póź
niejszych wiekach odnowili ją 

niektórzy z twórców nowożytnej 
nauki. Demokryt był nazywany 

uśmiechniętym filozofem. 
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 • to, co bardziej złożone, wyjaśniamy przez to, co mniej złożone – 
a ostatecznie przez to, co proste;

 • model klocków, z których składa się i rozkłada rozmaite figury, pa-
suje do naszej wiedzy o świecie; 

 • atomizm rozwiązuje spór monizmu z pluralizmem (jeden jedyny 
byt jest wyrażany przez wielość atomów podobnych do siebie) oraz 
wariabilizmu ze statyzmem (atomy zmieniają położenie i współto-
warzyszy, ale nie podlegają żadnym innym zmianom).

filozoficzne arGumenty na rzecz atomizmu:

4. Atomizm
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Bliższe atomom Demokryta są tzw. cząstki elementarne, 
z których składają się atomy (w rozumieniu współczesnej na
uki – fizyki i chemii) lub ich składniki. Rzecz jednak w tym, 
że nawet popularnonaukowy opis tych cząstek daleko odbiega 
od zdroworozsądkowego wyobrażenia ostatecznych – i da
lej już niepodzielnych – cząstek materii. Naukowcy wyróż
niają różne poziomy elementarności (np. protony i neutrony, 
tworzące jądra atomów, składają się z „uwięzionych” kwar
ków) oraz nie wykluczają poziomu jeszcze głębszego (np. tzw. 
strun). Co więcej, cząstki elementarne przekształcają się wza
jemnie oraz odznaczają się dziwnymi własnościami, dzięki 
którym przypominają niekiedy bardziej „rozmyte procesy” 
niż wyodrębnione i umiejscowione rzeczy.

Klocki Lego
Jak widać, znaczną część nowożytnej i współczesnej nauki 
można potraktować jako próby rozwinięcia idei Demokryta. 
Z jednej strony próby te przyniosły ludzkości sukcesy poznawcze 
i techniczne. Z drugiej zaś w trakcie swej konkretyzacji idea ta 
nieraz musiała być modyfikowana, a odnalezienie prawdziwych, 
czyli ostatecznych, atomów okazało się niemal niemożliwe.

Dlaczego pomimo kłopotów z atomami myślenie o świecie 
w ich kategoriach było i jest tak popularne? Odpowiedź na to 
pytanie prowadzi do odsłonięcia drugiego motywu atomi
zmu. Otóż składanie i rozkładanie to jedne z najpowszech
niejszych czynności fizycznych i umysłowych, jakie wykonu
jemy. Składamy mebel z zakupionych części, a rozkładamy 
go, gdy przestał być użyteczny. W wielu przedmiotach my
ślowo wyróżniamy ich składniki, a ubytek niektórych trak
tujemy jako zwiastun ich końca.

atomizm (od gr. ά τομος, 
atomos – niepodzielny) – 
pogląd, według którego 
istnieją atomy, czyli najmniejsze 
(i niepodzielne) cząstki materii.
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Na podstawie tych spostrzeżeń wielu filozofów przyjęło, 
że obserwowane przez nas rzeczy to po prostu konfigura
cje czy zespoły (układy) bardziej podstawowych elementów. 
W takiej wizji świata powstawanie rzeczy polega na składa
niu tych elementów, a ginięcie – na ich rozkładaniu. Świat 
jest więc jak zestaw budowli z klocków Lego. Z mnogości klo
cków można złożyć niemal wszystko. Przy czym w realnym 
świecie kloc ki są zastąpione przez atomy, a budowniczym 
lub burzycielem jest nie dziecko, lecz siły natury.

Przypomnijcie sobie lekcje o chemicznej reakcji spalania 
wodoru, w wyniku której powstaje woda. Tę niezwykłą prze
mianę dwóch gazów w ciecz chemia tłumaczy jako łączenie 
się atomów wodoru z atomami tlenu. Odwrotnie jest, gdy 
przez wodę przepuścimy prąd elektryczny – woda rozkłada 
się na atomy tych dwóch pierwiastków. Choć zastosowanie 
modelu klocków Lego do opisu podanych zjawisk upraszcza 
sprawę, z pewnością oddaje ich istotę. Model atomów jako 
klocków jest więc w wielu przypadkach poznawczo użyteczny.

Zmienna niezmienność
Powyższe motywy atomizmu, choć inspirowały Leucypa 
i Demokryta oraz przyczyniły się do rozwoju nauki, nie od
dają istoty ich myśli. Tym bowiem, co przede wszystkim ją 
ukształtowało, była potrzeba rozwiązania nurtującego ich 
problemu filozoficznego.

Aby zrozumieć ten problem, z poprzedniego rozdziału przy
pomnijcie sobie informacje o szkole eleackiej, która głosiła, że ist
nieje tylko jeden, niezmienny i wieczny byt. Leucyp (żyjący w V 
wieku przed Chr.) znał ten pogląd. Wiemy to choćby dlatego, że 
Leucyp – zanim dotarł do Abdery, gdzie nauczał urodzonego tam 
Demokryta – przebywał m.in. w Elei. Wiemy także, że mistrzem 
Leucypa był Melissos z Samos – ostatni wielki przedstawiciel 
wspomnianej szkoły, a zarazem znakomity wódz. Wybitny pol
ski poeta i eseista, Zbigniew Herbert, pisał, że według Melissosa 

„każda zmiana […], każdy ruch jest niczym innym niż złudze
niem. Mimo to [Melissos] był dowódcą z krwi i kości i bynajmniej 
jego prowadzenie walki nie było grą pozorów”, tym bardziej że 
jego „błyskawiczne wypady zyskały pełne respektu uznanie”.

Jak można myśleć, że nie ma ruchu i jednocześnie tak 
sprawnie się poruszać? Jak można głosić ideę jedynego bytu, 

melissos z samos  
(V w. przed Chr.) – filozof ze szko

ły eleackiej, drugi, obok Zenona 
z Elei, wybitny uczeń Parmenide

sa, a także nauczyciel atomisty 
Leucypa. W odróżnieniu od 

swojego mistrza uznał, że byt 
jest nieskończony przestrzennie.
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a zarazem walczyć z licznymi siłami wroga? – oto pytania, na 
które chciał odpowiedzieć Leucyp, wpatrując się we wzór ży
cia swojego nauczyciela. Odpowiedź Leucypa brzmiała mniej 
więcej następująco. Byt jest jakościowo jeden, ale niejako wy
raża się w nieskończonej liczbie atomów, które nie różnią się 
od siebie niczym innym poza kształtami i wielkościami. Każdy 
atom – jako „wyraz” bytu – jest wieczny i wewnętrznie nie
zmienny, ale może zmieniać swoje położenie w przestrzeni. 
Wszystkie widzialne rzeczy to tylko zjawiska zmieniających się 
konfiguracji niezmiennych i niewidzialnych atomów. W ten 
oto sposób pierwsi atomiści próbowali w swej teorii pogo
dzić monizm z pluralizmem oraz statyzm z wariabilizmem.

Nie wiem, czy ta odpowiedź was zadowoli. Faktem jest 
jednak, że to właśnie ona wyznaczyła różne ważne szlaki 
myśli filozoficznej i naukowej.

Naturalizm
Demokryta uznaje się powszechnie za ojca materializmu 
lub naturalizmu, czyli poglądu głoszącego, że ostatecznie 
istnieją tylko ciała lub że wszystko, co jest, to przyroda (na
tura) albo jej tworzywo (materia). Jest sprawą dyskusyjną, czy 
atomy Demokryta – czysto geometryczne i pozbawione masy 

– były traktowane przez niego jako ciała. Jednak faktem jest, 
że jednoznacznie naturalistyczny atomizm pojawił się już kil
kaset lat później, za sprawą Epikura (zob. rozdz. I.9) i Lukre
cjusza, i stał się wpływowym nurtem filozofii europejskiej.

Jeśli wszystko składa się z cielesnych atomów, to składają 
się z nich także ludzkie umysły. Czy jednak nasze myśle
nie da się pojąć wyłącznie w kategoriach oddziałujących ze 
sobą atomów lub podobnych obiektów fizycznych? Natura
liści mówią: „tak”, dodając przy tym, że w przypadku umy
słów (a raczej mózgów) te obiekty są wyjątkowo subtelne 
lub wyjątkowo subtelnie się zachowują. (Demokryt wyprze
dził tę ideę, twierdząc, że to, co nazywamy duszą, faktycznie 
składa się z atomów – tyle że szczególnie delikatnych i gład
kich). Przeciwnicy tego poglądu twierdzą, że umysł ludzki 
ma naturę niematerialną. Większość z nich wiąże swą kon
cepcję z tzw. dualizmem – stanowiskiem, według którego 
człowiek składa się z dwu czynników: niematerialnej duszy 
(umysłu) i ciała. Powyższy spór, którego zalążki pojawiły się 

materializm (od łac. materialis – 
cielesny, materialny) – pogląd, 
według którego istnieją tylko 
ciała lub że wszystko, co 
istnieje, sprowadza się do 
materii – tworzywa przyrody.

naturalizm (od łac. natura – 
przyroda) – pogląd, według 
którego istnieje tylko przyroda.
 
dualizm (od gr. δύο, duo – 
dwa) – pogląd, według którego 
w całości rzeczywistości lub 
w danym bycie można wy
różnić dwa istotne elementy; 
w przypadku człowieka są 
to dusza (umysł) i ciało.

luKrecjusz (Tytus Lukretius 
Carus, 99/94–55/51 przed Chr.) – 
filozof rzymski ze szkoły epikurej
skiej, zwolennik atomizmu, autor 
poematu filozoficznego O natu-
rze rzeczy, w którym przedsta
wia wierszem tezy Epikura. 
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już w starożytności, to jeden z najważniejszych i życiowo naj
donioślejszych sporów filozoficznych.

Warto doczytać
 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E.I. Zieliński, t. 1, Lublin 1993.

 • A. Łukasik, Atom, [w:] Encyklopedia filozofii przyrody, pod red. Z. Roskala, Lublin 

2016, s. 7–27.

 • Z. Herbert, Sprawa Samos, [w:] tenże, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000, 

s. 133–144.

Pytania do rozdziału
1. Jakie cechy wspólne posiadają demokrytejskie atomy i czym różnią się je

den od drugiego?

2. Czy według starożytnych atomistów w świecie istnieje coś poza atomami? 

3. Jak w trakcie dziejów filozofii i nauki zmieniało się pojęcie atomu? 

Pofilozofuj!
1. Czy według Ciebie czysto geometryczne i pozbawione masy atomy można 

uznać za materialne?

2. Przepisz do zeszytu poniższą tabelkę i w odpowiednie rubryki wpisz imiona 

Talesa, Anaksymenesa, Anaksymandra, Heraklita, Empedoklesa, Parmenidesa 

i Demokryta. Jeśli poglądy danego filozofa można interpretować dwojako, 

wpisz go w dwóch miejscach, zaznaczając w każdym przypadku, jaki element 

jego filozofii przemawia za stosowną interpretacją.

wariabilizm statyzm

monizm

pluralizm
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Dlaczego Sokrates?
„O Sokratesie wiemy mało, a piszemy dużo” – tak rozpoczyna 
swą książkę Ryszard Legutko, wybitny polski znawca filozofii 
Sokratesa. Dlaczego właśnie ten (podobno brzydki) mężczy
zna, który nie napisał ani jednego zdania i o którym wiemy 
cokolwiek tylko z drugiej ręki, stał się przedmiotem ogrom
nej liczby publikacji? Można odpowiedzieć, że tak jak joń
skim filozofom przyrody zawdzięczamy powstanie kultury 
naukowej, tak Sokratesowi zawdzięczamy powstanie kul
tury humanistycznej. Przy czym kultura humanistyczna to 
nie tylko zestaw różnych dyscyplin teoretycznych – takich 
jak antropologia i etyka – lecz także pewna postawa życiowa 
i przywiązanie do wielkich moralnych ideałów. Zaszczepienie 
tych ideałów Ateńczykom – przez wciąganie ich w wyszukane, 
podszyte ironią rozmowy – Sokrates uważał za swoją misję 
i „bożą służbę”. Jego działalność została jednak odebrana ina
czej: w 399 r. przed Chr. postawiono go przed sądem ateń
skim i oskarżono o bezbożność i demoralizację młodzieży. 
Pomimo głębokich mów obrończych oskarżonego – które 
(przynajmniej w głównym zarysie) odtwarza dialog Obrona 
Sokratesa autorstwa jego ucznia, Platona (zob. rozdz. I.6) – 
większość sędziów uznała winę Sokratesa i skazała go na 
śmierć. Sokrates przyjął ją z godnością, żyjąc odtąd w pamięci 
swych uczniów i wielu pokoleń ludzi poszukujących ideału  
człowieczeństwa.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że na ten 
ideał składają się trzy idee: dusza, cnota i sumienie. Cała 
praca Sokratesa była skupiona na ich wyjaśnianiu, praktyko
waniu i propagowaniu. Praca ta okazała się skuteczna w tym 
sensie, że te pojęcia – pomimo rozmaitych przeobrażeń hi
storycznych i językowych – wciąż tkwią w naszym myśleniu 
o nas samych. Trzeba je tylko wydobyć.

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • charakteryzować filozofię Sokratesa w kontekście jego życia i postawy moralnej; 
 • objaśniać koncepcję uprawiania filozofii przez autorefleksję; 
 • definiować terminy: psyché, areté, daimón ion; 
 • przedstawiać i dyskutować tezę intelektualizmu etycznego.

Słowa kluczowe: 
Sokrates, dusza, wiedza, 

cnota, sumienie, 
demokracja

dusza (gr. ψυχή, psyché) – 
w filozofii greckiej: zasada 
życia lub podmiot specy

ficznie ludzkich czynności. 

cnota (gr. αρετή, areté) – 
sprawność moralna; za jej 

najważniejszy czynnik Sokrates 
uznawał wiedzę o dobru i złu. 

sumienie – zdolność do 
moralnej samooceny ludzkich 

czynów; Sokrates wiązał ją 
z daimonionem – głosem po

chodzącym od ducha lub boga. 

soKrates (470–399 przed Chr.) 
– filozof grecki. Mimo że sam 
nie pozostawił żadnych dzieł, 

dzięki dialogom Platona stał się 
najsłynniejszą postacią filozofii 

greckiej. Sokrates był zwolenni
kiem intelektualizmu etycznego, 

czyli poglądu, że cnota jest 
wiedzą. Skazano go na śmierć 

za rzekomą bezbożność i zły 
wpływ na młodzież. Ostatni 

etap życia Sokratesa przedsta
wił Platon w trzech dialogach: 

Obrona Sokratesa, Kriton i Fedon. 

http://academicon.pl/wydawnictwo/


 • dusza (psyché): zasada organizująca rozumne życie ludzkie; 
 • cnota (areté): umiejętność dobrego życia oparta na wiedzy, dziel-

ność moralna;
 • sumienie (daimónion): głos odciągający nas od zła, wewnętrzna 

samoocena.

soKratejsKie filary człoWieczeństWa: 

5. Sokrates
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Dusza
Greckie słowo psyché – dusza – w filozofii starożytnej ozna
czało zasadę życia. Sokrates prawdopodobnie używał go jed
nak przede wszystkim w znaczeniu zasady organizującej in
dywidualne życie ludzkie lub w znaczeniu wewnętrznego 
ośrodka, który tym życiem rządzi. Ośrodek ten odznacza się 
dwoma, odróżniającymi nas od całej przyrody, zdolnościami: 
do logicznego myślenia oraz do autorefleksji (samoświado
mości), czyli zastanawiania się nad samym sobą.

Sokrates twierdził, że wszystkie jego wysiłki sprowa
dzały się do tego, by przekonywać ludzi, że „nie należy dbać 
[…] o nic bardziej niż o duszę”. Znaczy to, że należy rozwi
jać w sobie wymienione zdolności – należy ćwiczyć się w lo
gicznym myśleniu oraz pielęgnować namysł nad własnym ja 
(„poznawać samego siebie”). Pierwsze pozwala nam osiągać 
rzetelną wiedzę, a nie tylko nabywać zasłyszane lub przy
padkowo uformowane opinie. Drugie umożliwia nam od
różnianie tego, jacy być powinniśmy, od tego, jacy jesteśmy. 
Dzięki temu nasze życie może być życiem w pełni świado
mym, a nie życiem sterowanym przez chaotyczne bodźce ze
wnętrzne lub wewnętrzne namiętności. Pierwszego ma uczyć 
logika, a drugiego – etyka i antropologia. Sokratesa uznaje się 
za twórcę lub prekursora wszystkich tych dyscyplin filozofii.

Jeśli chodzi o antropologię, to w sporze o naturę człowieka 
Sokrates opowiedziałby się prawdopodobnie za dualizmem 

– twierdziłby, że człowiek składa się z ciała i rozumnej du
szy, a ona jest w nim czynnikiem najważniejszym. Sokratesa 
jednak nie zajmował przede wszystkim teoretyczny problem 
człowieka. Bardziej interesowało go to, by ludzie rozwijali 
w sobie najwznioślejsze ze swoich zdolności. Jego antropo
logia przenikała się więc z etyką. Nie tyle opisywała zastaną 
sytuację ludzi, ile pokazywała, czym mogą i powinni być 
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lub czym są w najgłębszym (a wymagającym trudu wydo
bycia) wymiarze.

Cnota
Jak widać, Sokratejska troska o duszę to nie tyle troska o ja
kąś rzecz, która jest w nas, ile pielęgnacja pewnego stanu lub 
sposobu życia. Chodzi o stan lub sposób, który czyni życie – 
jak byśmy powiedzieli – dobrym, wartościowym czy szla
chetnym. Ten stan Sokrates nazywał terminem areté, prze
tłumaczonym na polski jako cnota.

Mało kto zwraca dziś uwagę na pierwotne bogactwo zna
czeniowe słowa cnota. Sokrates doszukiwał się w jego treści (co 
najmniej) trzech elementów: dzielności, umiejętności i wiedzy. 
Otóż, zgodnie z tradycją kultury greckiej, Sokrates nazywał cnot
liwym kogoś, kto trwa przy swoich zasadach lub spełnia powie
rzone zadania pomimo naporu niesprzyjających czynników (jak  
bohaterski żołnierz lub obrońca opierający się wrogom). Taka 
dzielność, wytrzymałość, tężyzna lub męstwo to jednak tylko 
negatywny aspekt cnoty. Jej aspektem pozytywnym jest umie
jętność, sprawność lub biegłość w robieniu czegoś, co powinno 
się robić. Człowiek cnotliwy więc to nie uparty pięknoduch, lecz 
ktoś, kto osiągnął wprawę w czynieniu dobra. A jest to możliwe 
dzięki posiadaniu stosownej wiedzy. Skoro rozum kieruje czło
wiekiem, a jego funkcja polega na zdobywaniu wiedzy, specy
ficznie ludzkie i dobre sprawności muszą się opierać na wiedzy.

Sokrates był twórcą etyki cnót, którą rozwinęli później 
Platon, Arystoteles i myśliciele chrześcijańscy. Istota tej etyki 
polega na utożsamianiu dobrego życia z życiem, które obfituje 
w zharmonizowany dobór sprawności, takie jak roztropność, 
umiarkowanie, męstwo czy sprawiedliwość. Specyfika etyki 
Sokratesa polegała na tym, że bardziej niż jego (zwłaszcza 
chrześcijańscy) następcy akcentował jedność oraz intelektu
alny wymiar cnót. Wydaje się nam, że co innego ćwiczyć się 
w wytrwałości, a co innego uczyć się właściwego odnoszenia 
się do ludzi. Dla Sokratesa jednak były to tylko dwa aspekty 
tego samego; komu brakuje jednego z nich, nie posiada cnoty 

– cnota bowiem jest jedna. Wydaje się też nam, że wiedza jest 
potrzebna, lecz nie wystarcza do czynienia dobra. Zdarza się 
przecież, że wiemy, co robić, lecz nie chcemy tego robić lub 
nie potrafimy. Sokrates myślał raczej przeciwnie: skoro istotą 
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wszelkiej cnoty jest wiedza, a ludzie z natury dążą do dobra, 
to ktokolwiek, kto czyni coś złego, czyni tak z niewiedzy. Po
gląd ten – chyba najbardziej kontrowersyjny spośród głoszo
nych przez Sokratesa – nazwano intelektualizmem etycznym.

Sumienie
Jest jeszcze jeden kontrowersyjny element filozofii Sokra
tesa. Otóż, jeśli wierzyć Platonowi, Sokrates niejednokrot
nie wspominał, że czasami dociera do niego jakiś głos lub 
znak, który go „odciąga od zamiaru zrobienia czegoś”. Głos 
ten lub jego źródło czy charakter Sokrates nazwał daimónio-
nem, czyli czymś duchowym lub boskim, względnie pocho
dzącym od ducha lub boga.

Pojęcie daimón ionu i jego rola w filozofii Sokratesa do
czekały się rozmaitych interpretacji. Wśród nich jest i taka, 
która w pojęciu daimónionu (powiązanym z innymi elemen

Najważniejszym narzędziem logicznym wykorzystywanym przez Sokratesa jest 
definicja.

Filozofowie greccy posługiwali się definicją klasyczną. Oto jej przykład:

Kwadrat jest to prostokąt równoboczny.

Podana definicja zawiera trzy składniki: człon dEFiniowany („kwadrat”), spójkę 
dEFinicyjną („jest to”) oraz człon dEFiniujący („prostokąt równoboczny”). 
 

nazwa składnika definicji przykład

człon definiowany kwadrat

spójka definicyjna jest to

człon definiujący prostokąt równoboczny

Człon definiujący składa się z kolei z dwóch składników – z nazwy pewnego ogól
niejszego rodzaju, do którego należy każdy kwadrat („prostokąt”), oraz z nazwy 
cechy, która wyodrębnia kwadraty spośród pozostałych prostokątów („równo
boczny”). Pierwszy z tych składników nazywa się rodzajem najbliższym, a drugi 

– różnicą gatunkową. Dlatego definicję klasyczną nazywa się niekiedy definicją 
przez rodzaj i różnicę.
 

nazwa składnika członu definiującego przykład

rodzaj najbliższy prostokąt

różnica gatunkowa równoboczny

definicja Klasyczna
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tami tej filozofii) doszukuje się zaczątków pojęcia sumienia. 
Sumienie to indywidualna zdolność moralnej samooceny 
własnych czynów. Z jednej strony owa samoocena jest wy
łącznie dziełem samooceniającego się człowieka. Z drugiej 
strony nie dokonuje się ona dowolnie, według jakiegoś wi-
dzimisię. Samooceniający się człowiek ma raczej poczucie, że 
w tej ocenie poddaje się normom, które – choć znane mu od 
wewnątrz – pochodzą spoza niego. Dlatego ludziom wrażli
wym, takim jak Sokrates, wydaje się, że dokonując rachunku 
sumienia, słyszą jakiś głos. Ów głos, rozumiany dosłownie 
lub metaforycznie, wskazuje na ponadludzkie umocowanie 
moralności. Nic więc dziwnego, że teologowie nadawali mu 
Boskie pochodzenie. Jak pisał wybitny myśliciel chrześcijań
ski kard. John H. Newman: „jeśli […] odczuwamy odpowie
dzialność, wstyd, strach przy przekroczeniu głosu sumienia, 
to wynika z tego, że jest ktoś, przed kim jesteśmy odpowie
dzialni […]”. Tym kimś jest Bóg.

Nie jest pewne, czy w taki sposób Sokrates rozumiał termin 
daimónion. Pewne jest jednak, że to właśnie jemu zawdzię
czamy podstawowe idee moralności, w tym przynajmniej za
czątki pojęcia sumienia. Pewne jest także, że dla Sokratesa 
namysł nad moralnością – oraz sama cnota jako jej najwyż
szy przejaw i doskonały stan duszy – stanowiły punkt styczny 
z rzeczywistością ponadludzką czy wręcz boską. Nie wiemy, 
jak Sokrates tę rzeczywistość rozumiał. Wiemy jednak, że na 
to rozumienie składały się: filozofia Sokratesa, jego osobiste 
przeżycia duchowe oraz grecka religia, w której został uformo
wany. Ten ostatni czynnik nie przeszkadzał myślicielom chrześ
cijańskim – począwszy od św. Justyna Męczennika – bardzo 
pochlebnie wyrażać się o Sokratesie. Najdalej z nich poszedł 
Erazm z Rotterdamu, który – jak pisał – ledwo powstrzymy
wał się od zawołania: „święty Sokratesie, módl się za nami”.

Sokrates dziś
Wyobraźmy sobie, że Sokratesowi jest dane dziś ożyć i od
wiedzić place naszych miast lub wejść na popularne fora in
ternetowe. Co by nam powiedział ów ateński mędrzec, prze
niesiony do współczesności?

Z pewnością Sokrates wszedłby w polemikę z nowoczes
nymi sofistami. Sofiści z czasów Sokratesa to ludzie, którzy 

śW. justyn męczenniK (ok. 
100–165) – uważany za pierwszego 

filozofa chrześcijańskiego, założył 
własną szkołę w Rzymie. Głosił, 

że w filozofii greckiej rozsiane są 
ziarna prawdy, którą w pełni objawił 

Chrystus. Wskutek donosu Justyna 
Męczennika skazano i ścięto za pa
nowania cesarza Marka Aureliusza. 

śW. john henry neWman 
(1801–1890) – filozof i duchow
ny angielski; kardynał Kościoła 
katolickiego; jeden z najwybit

niejszych w historii apologetów 
chrześcijańskich (obrońców wiary). 

W dziele Logika wiary przedsta
wił oryginalną koncepcję wiary 
religijnej i jej relacji do rozumu.
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zajmowali się edukacją przyszłych uczestników życia pub
licznego. W negatywnej, a później upowszechnionej opinii 
Platona byli oni handlarzami w tym sensie, że uczyli za pie
niądze (Sokrates, choć nieraz zaliczany do sofistów, nie po
bierał opłat za nauczanie!) oraz sprzedawali nauki w zależ
ności od potrzeb słuchacza. Nie liczyli się przy tym z prawdą, 
samą prawdę mając za względną, a raczej byli zainteresowani 
zwycięstwem w dyskusji – własnym lub swoich uczniów. Ten 
typ myślenia można dziś spotkać u niejednego specjalisty od 
wizerunku, trenera czy polityka. Stanowi też wpływowy nurt 
współczesnej filozofii. Sokrates, skoro wchodził niegdyś w kon
flikt z sofistami i ludźmi przez nich ukształtowanymi, wszedł by 
współcześnie w konflikt z ich intelektualnymi następcami.

Co składałoby się na oś tego konfliktu? Co najmniej trzy 
sprawy: spór o prawdę, spór o moralność i spór o naturę 
ludzką. Wspomniałem już, że sofiści uznawali prawdę za 
względną. Względność ta polega na zależności prawdziwo
ści lub fałszywości zdania nie tylko od faktu, którego doty
czy, lecz także od innych czynników, na przykład od tego, 
kto owo zdanie wypowiada. Pogląd ten nazywa się relaty-
wizmem epistemologicznym. Sokrates był jego wrogiem. We
dług niego dla prawdy istotne jest nie to, kto, kiedy i gdzie 
mówi, ale to, co mówi.

Z relatywizmem epistemologicznym najczęściej idzie w parze 
relatywizm etyczny. Głosi on brak obiektywnych i bezwzględ
nych norm lub ocen moralnych. Również i ten pogląd stałby się 
przedmiotem krytyki Sokratesa. Powiedziałby on, że dobroć 
czynu zależy nie od tego, kto, kiedy i gdzie coś robi, ale od tego, 
co robi. I wreszcie spór o naturę ludzką lub istotę człowieka. 
Znaczna część filozofów uważa dziś, że człowiek jest tylko częścią 
przyrody. Znając wypowiedzi Sokratesa, łatwo wywnioskować, 
że przeciwstawiłby się on temu poglądowi. (W nawiązaniu do 
poprzedniego rozdziału przypomnijmy, że nazywamy go an
tropologicznym naturalizmem). Według niego przecież rozum
ność ludzkiej duszy sprawia, że człowiek jest lub przynajmniej 
ma zdolność do bycia kimś znacznie przekraczającym przyrodę.

Z pewnością można wymienić więcej sporów Sokratesa 
z jego współczesnymi, a zarazem z naszą współczesnością. 
Na koniec dodam do tej listy spór najbardziej zaskakujący. 
Jest to spór o wartość demokracji. Czy rzeczywiście jest ona 

relatyWizm (od łac. relati-
vus – względny) – pogląd 
głoszący względność prawdy, 
dobra lub innych wartości.

erazm z rotterdamu (1467–
1536) – filozof, filolog i teolog 
niderlandzki (holenderski), jeden 
z najwybitniejszych umysłów 
renesansowych; autor satyrycz
nego dzieła Pochwała głupoty. 
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ustrojem najlepszym z możliwych? Jeśli demokracja – po
wiedziałby Sokrates – polega na grze interesów, którą rządzą 
manipulacja i przypadek, to nie. Dobra demokracja wymaga 
istnienia obywateli i polityków o wysokim poziomie intelek
tualnomoralnym. Tych jednak brakuje. Co gorsza, demo
kracja – oparta na mechanizmie zmiennej większości, a nie 
na dziedziczeniu wiedzy moralnej – nie sprzyja ich wyłania
niu. Doznał tego sam Sokrates – demokratycznie skazany 
na śmierć, choć (wedle świadectwa uczniów) ze wszystkich 
znanych Ateńczyków „najlepszy był i w ogóle najmądrzejszy 
i najsprawiedliwszy”.

Warto doczytać
 • R. Legutko, Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego, Poznań 2013.

 • R. Legutko, Platon. Obrona Sokratesa – tłumaczenie i komentarz, Kraków 2010 

(fragment – zob. niżej II.1.).

 • D. Karłowicz, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec 

rozumu i filozofii, Warszawa 2005.

 • A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993.

Pytania do rozdziału
1. Jakie zdolności ma sokratejska dusza? 

2. Czym według Sokratesa charakteryzuje się człowiek cnotliwy? 

3. Co głosi intelektualizm etyczny? Jakie argumenty można wysunąć za nim 

i przeciw niemu?

Pofilozofuj!
1. Jak w świetle idei duszy, cnoty i sumienia rozumiesz hasło filozofii Sokratesa 

„poznaj samego siebie!”? 

2. Jak sądzisz, czy ważniejsze jest poznanie ostatecznych zasad przyrody, czy 

własnej duszy? Odpowiedź uzasadnij. 
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Jaskinia
Wyobraźcie sobie ludzi żyjących w jaskini. Kajdanami przy
kuto ich nogi i szyje tak, że nie mogą zmienić miejsca swego 
pobytu ani widzieć tego, co znajduje się za nimi. Ponieważ 
wejście do jaskini jest otwarte, dochodzi do środka światło, 
a na jej ścianach pojawiają się cienie rzeczy znajdujących się 
poza nią. Kajdaniarze jednak nic nie wiedzą o źródle tych 
cieni i biorą je za prawdziwe rzeczy. Nawet wyzwoleniec, któ
remu dane jest wyjść z jaskini, z początku nie może przyzwy
czaić się do blasku słońca i uwierzyć, że znajduje się w praw
dziwym świecie. Dopiero gdy dojdzie do siebie, odkryje jego 
nieporównywalną wartość. Nie jest jednak w stanie przeko
nać do niej tych, co pozostali uwięzieni w kajdanach.

Powyższa opowieść – alegoria jaskini – to najsłynniej
sza opowieść filozoficzna. Jej autorem jest Platon – myśliciel, 
o którym powiada się, że niemal cała filozofia europejska (od 
IV wieku przed Chr. aż do dziś) to nic innego jak… przypisy 
do jego dzieł. Rzeczywiście, Platon jako pierwszy z filozofów 
pozostawił po sobie ogromną i zróżnicowaną – pod wzglę
dem stylu i treści – spuściznę pisemną (kilkadziesiąt dia
logów i listów) oraz ustną (tzw. nauki niepisane). Stanowi 
ona pierwszy wielki system filozoficzny, wyczerpująco – choć 
wielogłosowo – odpowiadający na fundamentalne pytania 
o strukturę całej rzeczywistości, o naturę ludzkiego pozna
nia, o cel i kres życia ludzkiego, o najwyższe wartości i o or
ganizację życia społecznego. Jego śmiałe odpowiedzi były 
przez wieki komentowane i dyskutowane – aprobująco, po
lemicznie lub korygująco. Niemal wszystkich z nich można 
doszukać się w przytoczonej opowieści. Więcej, opowieść ta – 
jak każdy zawsze aktualny i niezmiernie pojemny archetyp 
kultury – zachęca nas do odnalezienia w niej własnego życia. 
Zanim więc przeczytacie niniejszy rozdział do końca, spró

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • wyjaśniać Platońską teorię idei; 
 • objaśniać Platońską teorię poznania; 
 • krytycznie rekonstruować Platoński argument na rzecz nieśmiertelności duszy; 
 • porównywać Platońską i biblijną koncepcję początku świata; 
 • przedstawiać oraz interpretować wybrane wielkie alegorie Platona; 
 • wskazywać na wybranym przykładzie na obecność platonizmu w późniejszych epokach.

Słowa kluczowe: Platon, 
platonizm, alegoria 
jaskini, idee, dusza, 

anamneza, miłość, liczba 

aleGoria (od gr. α λληγορέω, 
alegoreo – mówię inaczej, prze
nośnie) – literackie lub plastycz

ne przedstawienie treści abstrak
cyjnych w sposób obrazowy.

archetyP (od gr. αρχή, arché – 
początek; τύπος, typos – wzór) 

– pierwowzór; pradawny 
i powszechny symbol kulturowy, 
który nieustannie ma wpływ na 

ludzkie życie; psychologiczną 
teorię archetypów 

opracował C.G. Jung.

Platon (ok. 429–347 przed Chr.) 
– uczeń Sokratesa i nauczyciel 

Arystotelesa, założyciel ateńskiej 
szkoły filozoficznej nazwanej 
Akademią. Przypisuje się mu 

autorstwo trzydziestu sześciu 
dialogów i trzynastu listów 
(choć w przypadku niektó
rych z tych pism autorstwo 

Platona bywa kwestionowane). 
Platon jest twórcą teorii idei, 

zgodnie z którą niematerialne 
i niezmienne idee tworzą 

hierarchię, z ideą Dobra na 
szczycie. Prawdziwe imię filozofa 

to Arystokles, natomiast Platon, 
czyli szeroki [od platos – szero

kość, rozległość], to przydomek 
nadany mu z powodu wielkości 

ciała, mięśni, czoła lub stylu. 
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bujcie zinterpretować powyższą alegorię na własny rachunek. 
Zobaczycie wtedy, że – jak głosi hermeneutyka – nasze ro
zumienie tekstu zależy od zasobów przeżyć i wiedzy, z jakimi 
do niego przystępujemy; sam tekst zaś zmienia nas tak, że po 
spotkaniu z nim wychodzimy inni, niż byliśmy przed lekturą.

Idee
Zgodnie z dominującą wykładnią filozofii (i powyższej ale
gorii) Platona ogół tego, co istnieje, dzieli się na dwie sfery – 
sferę przedmiotów fizycznych, wśród których aktualnie ży
jemy, i sferę przedmiotów idealnych, które są poza naszym 
bezpośrednim zasięgiem. Pierwsze mają się do drugich tak 
jak cienie do autentycznych rzeczy lub jak niedoskonałe 
ucieleśnienia do ich doskonałych wzorców. Owe rzeczy lub 
wzorce – stanowiące „prawdziwszą” lub „lepszą” rzeczywi
stość – Platon nazwał ideami lub formami.

Skąd wiadomo, że idee istnieją? Jeden z argumentów za ich 
istnieniem wygląda następująco. Przedmioty fizyczne układają 
się w grupy (zbiory), których elementy są do siebie podobne. 
Każdą z tych grup opatrujemy osobnym pojęciem i nazwą. 
Przykładowo: do elementów jednej grupy stosujemy nazwę 
drzewo, do innej – ptak, a do jeszcze innej – skała. Pierwsza 
z tych nazw, oznaczając każde drzewo, jednocześnie odnosi 
się jakoś do tego, co wspólne wszystkim drzewom, lub do tego, 
co łączy wszystkie drzewa w jedną grupę. Owo coś to właśnie 
idea drzewa lub drzewo samo w sobie, lub – jeśli nagniemy 
język – „drzewość” lub „drzewowatość”. Idea drzewa nie jest 
jego nazwą czy pojęciem, gdyż realnie (a nie tylko w języku 
lub głowie) upodabnia do siebie wszystkie drzewa. Upodabnia 

– dodajmy – nie naruszając różnic między drzewami. Dlatego 
nie może też być ani jakimkolwiek konkretnym drzewem, ani 
jakimkolwiek zespołem drzew. A może idea drzewa jest jakąś 
wspólną „częścią” wszystkich drzew? Trudno jednak pomyśleć, 
by w wielości drzew zamieszkiwało coś jednego. Raczej idea 
drzewa stoi „nad” wszystkimi drzewami jako ich wzorzec, do 
którego każde drzewo – na swój sposób – się upodabnia. To samo 
można powiedzieć o idei ptaka, idei skały itd. Są one jakby mo
delami czy schematami wszystkich ptaków, wszystkich skał itd.

Konkluzją powyższego argumentu jest twierdzenie, że 
idee istnieją niezależnie od fizycznych przedmiotów i nie

hermeneutyKa  
(od gr. ε

˛
ρμηνεύειν, 

hermeneuein – tłumaczyć) – 
sztuka lub teoria 
interpretacji, względnie 
oparta na niej filozofia.

dialoG (gr. διά, dia – przez; 
λόγος, logos – tu: mowa) – roz
mowa dwu lub więcej osób oraz 
oparta na niej forma wypo
wiedzi literackiej i filozoficznej; 
dialog wprowadził do filozofii 
Sokrates, a upowszechnił Platon, 
który uważał, że stanowi ona 
najlepszą metodę dochodzenia 
do prawdy; w tzw. dialogu so
kratycznym rozmówca – próbu
jąc konsekwentnie odpowiadać 
na umiejętnie dobrane pytania 
mistrza – może uświadomić 
sobie fałszywość swoich do
tychczasowych przekonań lub 
prawdziwość nowych twierdzeń, 
do których został „podprowa
dzony”; z kolei w dialogu jako 
dyskusji jej strony wymieniają 
się argumentami na rzecz 
bronionych przez siebie poglą
dów, formułują zarzuty wobec 
nich i starają się je odeprzeć; 
w rzetelnej dyskusji chodzi nie 
tyle o pokonanie przeciwnika, 
ile o współpracę w rozwiązy
waniu określonego problemu. 
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zależnie od naszych umysłów. Pogląd ten, jako jedno ze sta
nowisk w tzw. sporze o uniwersalia (czyli o to, co ogólne lub 
powszechne), nazwano platonizmem (od imienia, a ściślej 
przezwiska, Platona) lub idealizmem (od słowa idea). Pla
tońska teoria idei zawiera jeszcze co najmniej dwa ważne 
twierdzenia. Po pierwsze, idee stanowią hierarchię układa
jącą się według stopnia ogólności. Na jej szczycie stoi naj
ogólniejsza idea Jedni – upodabniająca do siebie lub łą
cząca ze sobą wszystkie przedmioty. Po drugie, idee istnieją 
znacznie silniej niż przedmioty fizyczne. Idee, jako byty 
ogólne, niefizyczne (niematerialne) i pozaświatowe, są nie
zmienne (bo jak inaczej miałyby być wzorcami?), wieczne 
(bo nie zależą od niczego, co przemija), poznawalne wy
łącznie intelektem (bo tylko intelekt ma dostęp do rzeczy  
niefizycznych).

Wróćmy do naszego przykładu. Według Platona wzor
cem dla wszystkich (materialnych, zmiennych i przemijają
cych) drzew jest idea drzewa – niematerialne, niezmienne 
i wieczne drzewo samo w sobie, które zawiera cechy wspólne 

idealizm (od gr. ιδέα i łac. idea – 
idea, forma, kształt) – 1) pogląd 
głoszący, że istnieją idee w sen
sie Platona; 2) pogląd głoszący, 
że istnieją lub są poznawalne 

wyłącznie idee w sensie treści 
umysłowych (myśli); aby od

różnienić idealizm pierwszy od 
idealizmu drugiego, pierwszy 

nazywa się platońskim, a drugi 
– nowożytnym; na oznaczenie 

pierwszego używa się też ter
minu skrajny realizm pojęciowy 

– aby podkreślić, że idee w sensie 
Platona, jako pozaumysłowe 

odpowiedniki pojęć ogólnych, 
istnieją realnie i samodzielnie.

idea istoty żywej

idea rośliny

idea drzewaidea krzewu

idea dębu

idea zwierzęcia

idea ptaka idea ssaka

idea wróbla

idea Jedni (Dobra)
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anamneza (gr. α νάμνησις, 
anamnesis – przypomnienie) 

– w filozofii Platona: przypo
minanie sobie przez ludzką 
duszę idei, z którymi obcowała 
przed wejściem w ciało.

wszystkich zwykłych drzew. Wzorcem dla wszystkich ptaków 
jest idea ptaka. Z kolei wzorcem dla wszystkich drzew i in
nych roślin jest idea rośliny, a wzorcem dla wszystkich pta
ków i innych zwierząt jest idea zwierzęcia. Nad ideą rośliny 
oraz ideą zwierzęcia (a także ideami innych królestw organi
zmów) stoi idea istoty żywej; nad nią zaś znajduje się jeszcze 
wyższa idea – i tak dalej aż do wspomnianej idei Jedni. Ła
two zauważyć, że każda idea wyższa jest ogólniejsza od niż
szych. Platon też wiązał wzrost ogólności ze wzrostem do
skonałości. Dlatego najwyższa idea stanowi szczyt wszelkiej 
możliwej doskonałości.

Konsekwencje
Platon nie poprzestał na zbudowaniu teorii idei i – na co 
wskazują jego późne pisma – na jej krytycznym roztrząsaniu. 
Rozwinął bowiem szereg jej konsekwencji. Zwrócę tu uwagę 
na trzy z nich: epistemologiczną, antropologiczną i etyczną.

Skoro idee – najważniejszy czynnik rzeczywistości – są 
poznawalne wyłącznie intelektem, to zmysły mogą odgry
wać w naszym poznaniu co najwyżej rolę pomocniczą. Zmy
sły ukazują nam zmienne i rozmaicie ograniczone rzeczy fi
zyczne, ale ich powiązania możemy zrozumieć tylko dzięki 
intelektowi. On przecież ma dostęp do idei, które łączą te 
rzeczy w sensowne całości. Jednym ze sposobów wyjaśnia
nia owej dostępności jest teoria anamnezy, czyli przypomi
nania sobie przez intelekt tego, z czym bezpośrednio kiedyś 
obcował. Skoro pod wpływem zmysłowego kontaktu z fi
zycznymi przedmiotami – tłumaczył Platon – zaczynamy 
rozumieć odpowiednie idee, znaczy to, że przypominamy je 
sobie tak, jak niegdyś były nam one wprost dane.

Koncepcja anamnezy wiąże się z koncepcją duszy. Intelekt 
to najważniejsza władza duszy ludzkiej. Jeśli więc intelekt (du
sza), przebywając w ciele, przypomina sobie coś, z czym nie 
ma wprost do czynienia, powstaje pytanie: kiedy i jak dusza 
bezpośrednio znała idee? Hipoteza Platona brzmi następu
jąco: dusza znała idee, ponieważ obcowała z nimi przed swym 
zjednoczeniem z ciałem. Znaczy to, że związek duszy z cia
łem nie jest konieczny oraz że życie duszy było wcześniejsze 
niż życie ciała. Jeśli dodamy do tego, że dusza – przez swą 
niefizyczność oraz zainteresowanie ideami – bardziej przy
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pomina te ostatnie niż ciała, rozsądniej jest wierzyć w nie
śmiertelność duszy niż traktować ją jako śmiertelną.

Zauważmy jeszcze, że skoro idee istotnie przewyższają 
świat fizyczny, nie tylko powinny być przedmiotem naszego 
zainteresowania poznawczego, lecz także powinny stanowić 
przedmiot naszych dążeń. Z tego względu najwyższa idea sta
nowi w systemie Platona zarówno zwornik wszystkich rze
czy, jak i wzorzec najważniejszych i zjednoczonych ze sobą 
wartości. Idea Jedni jest więc samym Dobrem, Prawdą i Pięk
nem. I swoją wspaniałością pociąga ludzkie dusze. Kto do
strzeże jej blask odbity w rzeczach tego świata, wkracza na 
drogę miłości. Miłość ta jednak – miłość platoniczna w źród
łowym znaczeniu – nie zatrzymuje się na tym, co cielesne, 
lecz wznosi się coraz wyżej aż do duchowej kontemplacji 

„piękna samego w sobie”. Jej osiągnięcie jest przy tym wa
runkowane „zerwaniem kajdan”, czyli głęboką przemianą 
naszego myślenia i postępowania, trudem odwracania się 
od zmysłowych miraży i doczesnych celów – w stronę tego, 
co prawdziwe, wieczne i doskonałe.

Broda Platona
Na słynnym fresku Rafaela Szkoła ateńska (zob. rozdz. I.11) 
Platon jest przedstawiony jako starzec z długą brodą i palcem 
wzniesionym ku górze. Ten gest ma symbolizować główną 
zasługę Platona – odkrycie przez niego (na poziomie czysto 
filozoficznym) wyższej rzeczywistości pozafizycznej. Z ko
lei długą brodę antyplatonicy interpretowali nieraz jako nie
zamierzony symbol ontologicznego maksymalizmu Platona, 
czyli nadmiernej – niejako samorozrastającej się – liczby by
tów postulowanych w jego filozofii. Rzeczywiście, myśl Pla
tona dzieli filozofów do dziś. Jedni – naturaliści – uważają, 
że takie byty jak idee, dusze, wartości nie istnieją realnie lub 
istnieją co najwyżej jako przedmioty pochodne względem 
przyrody. Ich przeciwnicy natomiast dopatrują się w filozo
fii Platona paradygmatu metafizyki antynaturalistycznej 
i przynajmniej część tego, co mówił Platon, traktują poważnie.

Jednym z obszarów, w których wciąż uwidacznia się spór 
między platonizmem a antyplatonizmem, jest filozofia ma
tematyki. Platonicy – których wśród matematyków i filozo
fów matematyki jest niemało – sądzą, że natura obiektów 

antynaturalizm (gr. anti 
– przeciw, naprzeciw; łac. na-

tura – przyroda) – pogląd lub 
kierunek filozoficzny przeciw
stawiający się naturalizmowi 

i głoszący, że istnieje nie tylko 
przyroda, lecz także inne byty 

(np. Bóg, idee, dusze, wartości). 
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matematycznych przypomina platońskie idee. (Zresztą Pla
ton wśród bytów idealnych umieszczał właśnie liczby i figury 
geometryczne). Przydatność matematyki w naszym pozna
niu – zauważają – świadczy o tym, że obiekty matematyczne 
(i prawa nimi rządzące) są czymś przez nas odkrywanym, 
a nie wymyślanym. „Gdzie” jednak one istnieją? Na pewno 
nie w świecie fizycznym, który – choć policzalny i geome
trycznie modelowalny – nie składa się ani z liczb, ani z figur 
geometrycznych. W takim razie ich miejscem zamieszkania 
musi być inny świat – równie obiektywny jak świat fizyczny, 
lecz odróżniający się od niego istotnymi cechami.

Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły sporu o naturę 
przedmiotów matematycznych. Wystarczy zaznaczyć, że 
już sam fakt jego aktualności stanowi kolejne świadectwo 
na rzecz tezy, że broda Platona jest długa w jeszcze jednym 
sensie. Otóż jej długość trafnie symbolizuje wpływ myśli Pla
tona na całą filozofię i kulturę europejską: myśl ta rozros ła 
się i sięga naszych czasów.

Rzeczywiście, platonizm to wielki nurt filozofii i kultury 
europejskiej. Traktuje nasz świat jako tylko namiastkę ja
kiejś doskonalszej lub pełniejszej rzeczywistości i nakazuje 
nam do tej rzeczywistości zmierzać: bądź to w wymiarze po
znawczym, bądź to w aspekcie moralnym, bądź religijnym. To 
platonizmowi przypisuje się istotny wpływ na rozwój mate
matycznego przyrodoznawstwa, które nie zadowoliło się opi
sem zmysłowych i zmiennych fenomenów, lecz poszukiwało 
ukrytych i stałych praw przyrody. To w platonizmie tkwią 
źródła idei wychowania jako pracy nad sobą w świetle etycz
nego wzorca. To platonizm wreszcie okazał się najatrakcyj
niejszą ofertą dla myślenia religijnego – myślenia, które na
szego źródła i przeznaczenia upatruje w nadprzyrodzoności.

Początek świata
Zatrzymajmy się jeszcze przy tej ostatniej sprawie. Wielu 
myślicieli religijnych, a zwłaszcza teologów chrześcijańskich, 
korzystało z koncepcji Platona. Jedną z nich jest koncepcja 
początku świata, zawarta w jego późnym dialogu zatytuło
wanym Timajos. Zgodnie z Timajosem świat jest dziełem 
wielkiego i dobrego twórcy, który zostaje nazwany Demiur
giem (Rzemieślnikiem). Tworzenie świata polega zaś na  
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porządkowaniu lub formowaniu bezkształtnej i chaotycznej 
materii. Owo tworzenieporządkowanie jest możliwe właś
nie dzięki ideom, które dla Demiurga stanowią wzorzec, we
dle którego ukształtował on świat. 

Niektórzy chrześcijańscy tłumacze lub interpretatorzy 
pism Platona nazywali Demiurga Bogiem Stwórcą. Nie jest 
to do końca ścisłe, gdyż według doktryny chrześcijańskiej 
Bóg stworzył świat z niczego, a nie z już istniejącej – i wy
magającej tylko ukształtowania – materii. Co więcej, według 
doktryny chrześcijańskiej jeśli istnieją idee, to znajdują się 
one w umyśle Boga, a nie poza Nim. Faktem jest jednak, że 
uważny czytelnik Platońskiego Timajosa oraz biblijnego poe
matu o stworzeniu (który ma ogromne znaczenie dla dok
tryny chrześcijańskiej) znajdzie wiele podobieństw w obu 
tekstach. Fakt ten stanowi kolejne potwierdzenie wielkości 
i uniwersalności myśli Platona.

Warto doczytać
 • Platon, Fedon, przeł. R. Legutko, Kraków 1995, zwł. 78d–80b oraz 98c–100b.

 • Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, przeł. W. Witwicki, 

Warszawa, wiele wydań, zwł. 209e–212c.

 • Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa, wiele wydań, zwł. 358e–361d.

 • Fragmenty wyżej wymienionych (i innych) dzieł Platona – zob. niżej II.1–II.8.

 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. E.I. Zieliński, t. 2, Lublin 1996.

 • L. Kołakowski, O co nas pytają wielcy filozofowie? Trzy serie, Kraków 2008.

Pytania do rozdziału
1. Jakie są główne twierdzenia i konsekwencje platońskiego idealizmu?

2. Czym platońskie idee różnią się od przedmiotów fizycznych?

3. Na czym polega anamneza?

Pofilozofuj!
1. W jaki sposób koncepcja miłości platonicznej wiąże się z Platońską koncepcją 

idei? Czy według Ciebie da się obie koncepcje oddzielić od siebie, tzn. głosić 

platonizm w koncepcji miłości bez platonizmu w koncepcji idei (lub na odwrót)? 

2. Czy na podstawie badania świata przyrody można uznać, że istnieje coś poza 

nią? Jak oceniasz podany w tym rozdziale argument Platona za idealizmem?
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Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • objaśniać teorię możności i aktu jako próbę pogodzenia wariabilizmu i statyzmu; 
 • przedstawiać teorię materii i formy jako próbę pogodzenia materializmu (naturalizmu) i pla-

tonizmu (antynaturalizmu); 
 • podejmować próbę odpowiedzi na pytanie „kim jest człowiek?” oraz w jego kontekście wyjaś-

niać koncepcję człowieka jako jedności ciała i duszy; 
 • omawiać niektóre ponadczasowe osiągnięcia filozofii Arystotelesa.

Słowa kluczowe: 
Arystoteles, substancja 

i przypadłość, akt 
i możność, materia 

i forma, dusza rozumna, 
filozoficzny kompromis

Kompromis
Dotychczasowe lekcje filozofii, choć – jak mam nadzieję – in
teresujące, mogły rozdrażnić wasze umysły. Rozumiem, że 
trudno nie denerwować się, skoro wiecie już, że filozofia to 
gmatwanina sporów. Jedni filozofowie mówią, że bytów jest 
wiele, inni – że dokładnie jeden. Jedni twierdzą, że wszystko 
się zmienia, inni – że ruch jest niemożliwy. Dla jednych rze
czywistość to wyłącznie zbiór konkretnych bytów fizycznych, 
dla innych są one jedynie odbiciem przedmiotów idealnych. 
Co gorsza, nawet my sami jesteśmy przedmiotem kontrowersji: 
dla jednych człowiek to tylko sprawne zwierzę, dla innych – 
istota, która swym umysłem przewyższa świat przyrody. 
Podsumowując, filozofia – jak powiadał pod koniec XVIII 
wieku wielki niemiecki filozof Immanuel Kant (zob. rozdz. 
I.1, I.8) – to „pole bitwy niekończących się nigdy sporów”. 

Czy można jednak jakoś te spory zakończyć? Czy można 
pogodzić zwaśnione strony? Czy można znaleźć filozoficzny 
kompromis? Tak. Pierwszy wielki kompromis filozoficzny za
proponował Arystoteles ze Stagiry – uczeń Platona, wycho
wawca wielkiego króla i wodza Aleksandra Macedońskiego, 
założyciel szkoły filozoficznej, którą od nazwy pobliskiej 
świątyni Apollina Likejosa (Apollina Wilczego) nazwano  

„Liceum”. 

Teoria bogatego wieszaka
Jak Arystoteles budował filozoficzny kompromis? Otóż roz
patrując racje zwaśnionych stron, starał się wyłuskać „ziarno 
prawdy” z każdej z nich. Następnie zaś tworzył teorię, w której 
oba „ziarna” mogły ze sobą harmonijnie współwystępować. 

By zrozumieć metodę Arystotelesa, weźmy dla przykładu 
spór wariabilizmu ze statyzmem. Z jednej strony Arystote

arystoteles (384–322 przed 
Chr.) – jeden z największych 

uczonych w historii ludzkości; 
student w Akademii Plato

na, a potem twórca własnej 
szkoły, nazwanej Likejonem. 

Wychowawca Aleksandra 
Wielkiego. Dzieła Arystotele
sa wywarły wielki wpływ na 

filozofię średniowieczną (w tym 
szczególnie na myśl św. Tomasza 

z Akwinu), a jego fizyka domi
nowała w nauce aż do XVII w. 
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les akceptował twierdzenie Heraklita, że wszystko jest w ru
chu. Zmienność jest przecież czymś, co najbardziej rzuca się 
w oczy, kiedy patrzymy na świat. Z drugiej strony jednak Ary
stoteles rozumiał argument Parmenidesa, że zmienność jest 
niemożliwa. Jeśli para powstaje z ciekłej wody, to znaczy, że 
powstaje z czegoś, czym nie jest; niemożliwe jednak, by para 
powstawała z niepary, tak jak byt – z niebytu. 

Jak Arystoteles pogodził Heraklita z Parmenidesem? Pierw
szemu przyznał rację w tym, że ruch istnieje, choć nie w tym, 
że wszystko jest zmienne. Z drugim zaś zgodził się w tym, 
że byt nie może powstać z niebytu, choć nie w tym, że po
wstawanie pary wodnej musimy interpretować jako przejście 
z niebytu do bytu. Natomiast filozoficznym narzędziem zhar
monizowania „ziaren prawdy” obu myślicieli miały być dwie 
wielkie teorie Arystotelesa: teoria substancji i przypadłości 
oraz teoria aktu i możności. Spróbujmy je wytłumaczyć. 

Określona porcja wody – wzięta w swym stałym składzie 
chemicznym – jest substancją, czyli czymś, co trwa pomimo 
zmian lub stoi pod nimi. Natomiast stany skupienia wody 
są jej przypadłościami, czyli czymś, co wodzie tylko zmien
nie przypada lub przysługuje. Woda raz jest cieczą, raz parą, 
a raz lodem – znaczy to, że jej przypadłości zmieniają się lub 
wymieniają. Natomiast woda sama – jako pewna porcja mo
lekuł o stałym składzie H2O – nie zmienia się aż do swego 
rozpadu. Jak widać, rzeczywistość składa się jakby z dwóch 
poziomów. Na poziomie przypadłości panuje zmienność, 
a na poziomie substancji – stałość. Każdy byt jest czymś sta
łym (substancja) pomimo zmian (przypadłości) lub – mó
wiąc inaczej – zmienia się, ale zachowuje w sobie coś stałego.

Zauważmy dodatkowo, że woda w temperaturze pokojo
wej ma (wyznaczoną przez relacje tworzących ją cząsteczek) 
przypadłość bycia cieczą. Arystoteles by powiedział: ona ak-
tualnie jest cieczą. Wiemy jednak, że pod wpływem odpo
wiedniego ogrzewania stanie się parą. Skoro tak, to już teraz 
woda ma zdolność do osiągnięcia gazowego stanu skupienia. 
Tę realną zdolność substancji do nabycia lub utraty jakiejś 
przypadłości Arystoteles nazwał potencjalnością lub możnoś-
cią. Każda substancja – na mocy tego, czym jest – dysponuje 
pewnym repertuarem swych możności, które w określonych 
okolicznościach mogą się aktualizować lub, inaczej mówiąc, 

substancja (łac. sub – pod; 
stare – stać) – każda rzecz, która 
pozostaje sobą pomimo zmian; 
według Arystotelesa w każdej 
substancjirzeczy zmieniają się 
przypadłości (nieistotne, zależne 
od okoliczności cechy), ale ona 
sama trwa niezmienna i ta sama 
aż do swego unicestwienia. 

teoria aKtu i możności – 
teoria Arystotelesa, według 
której każda zmiana polega na 
przechodzeniu od stanu, w któ
rym dany byt może być (od 
możności), do stanu, w którym 
on faktycznie jest (do aktu); 
każdy byt jest – na mocy swej 
natury – wyposażony w pewne 
możności, które realizują się 
(stają się aktualne) dopiero 
dzięki czynnikom zewnętrznym. 
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stawać aktami. Dzięki temu sytuacja, w której woda ze stanu 
ciekłego przeszła w stan gazowy, nie jest przemianą niebytu 
w byt, lecz przemianą słabszej postaci bytu (możności) w jej 
postać silniejszą (akt). 

Obie wyjaśnione tu pokrótce teorie tworzą obraz świata 
Arystotelesa. Według niego świat to zbiór substancji, czyli 
w sobie niezmiennych rzeczy, które niejako stoją pod zmie
niającymi się na nich przypadłościami. Każdą substancję zaś 
charakteryzuje odpowiedni zestaw możności, z których część 
(pod wpływem rozmaitych czynników) staje się aktualna. „Ży
cie” każdej substancji można opisać jako wymianę przypad
łości lub jako ich aktualizowanie – aktualizowanie możności, 
które w substancji „tkwią”. Obie teorie pokazują łącznie, jak 
możliwa jest zmiana i jak zmiana współistnieje z czymś stałym.

Do czego zgodnie z powyższymi teoriami można porównać 
substancję? Proponuję porównanie jej do wieszaka. Na stabil
nym wieszaku można przecież (jak na substancji) zamiennie 
zawieszać różne ubrania (przypadłości), ale tylko te, na które 
pozwalają kształt i masa wieszaka. Skoro jednak wszystkie 
przypadłości, które aktualnie substancji nie przysługują, po
tencjalnie w niej tkwią – ów wieszak musi być bogaty w ukryte 
w nim ubrania. Niech to więc będzie wieszak ze schowkiem, 
z którego od czasu do czasu wychodzą na jaw i zawieszają się na 
nim nowe partie odzieży, chowając stare z powrotem do środka. 

Szczególny uczeń
O Arystotelesie powiedziano, że był „najbardziej nieodrod
nym spośród uczniów Platona”. Rzeczywiście, z jednej strony 
Arystoteles był jego nieodrodnym uczniem w tym sensie, że 
kontynuował myśl i dzieło mistrza. Z drugiej jednak strony, 
budując swą filozofię kompromisu, Arystoteles potraktował 
Platona tylko jako jednego z uczestników filozoficznej de
baty. Innymi słowy, Arystoteles uważał, że jego zadaniem 
jest nie rozwijanie systemu Platona, lecz pogodzenie ziaren 
prawdy tego systemu z ziarnami prawdy systemów przeciw
nych. Skoro Platon sądził, że istnieje odrębny świat niemate
rialnych idei, a niemal większość innych filozofów twierdziła, 
że tak nie jest, Arystoteles podjął się trudu pogodzenia Pla
tona z jego przeciwnikami. W ten sposób powstała kolejna 
kluczowa teoria Arystotelesa – teoria materii i formy. 
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Materia i forma to trzecia para pojęć, która według Ary
stotelesa pozwala nam głębiej zrozumieć otaczające nas byty. 
Jednostronność myślenia polega właśnie na tym, że kon
centrujemy się na poszczególnych członach tych par, a nie 
na parach wziętych w całości. W przypadku pary materia – 
forma możemy powiedzieć, że jedni filozofowie (w pewnym 
uproszczeniu patronuje im Demokryt) dostrzegali w świecie 
wyłącznie konkretne fizyczne rzeczy i ich części, natomiast 
inni (oczywiście za Platonem) potraktowali te rzeczy tylko 
jako odbicia idealnych wzorców lub modeli. Pierwsi rozu
mieli świat w kategorii materii, a drudzy – form (lub idei). 
Pierwsi mieli rację w tym sensie, że nie doświadczamy ni
czego innego poza zmieniającymi się konkretnymi ciałami. 
Drudzy z kolei mieli rację w tym sensie, że te ciała układają 
się w pewien porządek: można je dzielić na rodzaje i gatunki, 
można rozpoznawać prawidłowości ich działania, można 
wreszcie określać je za pomocą schematów geometrycznych. 

Pomysł Arystotelesa – pomysł pogodzenia obu powyższych 
ujęć – polegał na przyjęciu, że każda substancja, jaką napo
tykamy w przyrodzie, jest jakby połączeniem materii i formy. 
Z jednej strony każdą substancję można bowiem rozpatry
wać w aspekcie jej konkretności, złożoności i fizyczności – 
za wszystkie te właściwości „odpowiada” materia. Z drugiej 
jednak strony każda substancja jest egzemplarzem jakiegoś 
ogólnego gatunku (np. Burek jest psem), jest funkcjonalną 
jednością swych części (Burek to coś więcej niż zlepek ko
mórek, tkanek lub organów), jest jakby ucieleśnieniem pew
nej idei (Burek to idea psa „zanurzona” w pewnym kawałku 
materii) – a ogólność, jedność oraz idealność to wyznacz
niki formy. Innymi słowy: każda substancja istnieje dzięki 
współgrze konkretności i ogólności, wielorakiej złożoności 
i jedności, fizyczności oraz idealności, czyli dzięki harmo
nijnemu współwystępowaniu materii i formy. Pogląd ten na
zwano hylemorfizmem. 

Arystoteles obrazował swą teorię za pomocą przykładu 
rzeźby. Rzeźba składa się z pewnego konkretnego mate
riału (np. brązu) oraz kształtu (np. syreny), który został mu 
nadany. Podobnie jest w przyrodzie: każda rzecz jest z cze
goś (materia) oraz ma pewien kształt (forma). Przy czym nie 
chodzi tu przede wszystkim o kształt fizyczny, lecz o kształt 

hylemorfizm (gr. ύ λη, hyle 
– drewno, materia; μορφή, 

morfé – kształt, forma) – pogląd 
filozoficzny, według którego 
każdy byt składa się z materii 
(tworzywa) i formy, dzięki 
której ma on określony kształt, 
specyficzny sposób działania 
i należy do danego gatunku. 
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szerzej rozumiany: o sposób zorganizowania i działania 
rzeczy, który jest ostatecznie wyznaczony przez gatunek, 
do którego rzecz należy. Dlatego inną formę – a tym sa
mym i sposób funkcjonowania i działania – mają psy, inną 
koty, a jeszcze inną kamienie. Nie ma jednak idealnego psa, 
kota ani kamienia. Po prostu wszystkie poszczególne psy 
dzielą formę psa, a różnicują je porcje materii, dzięki któ
rym po jednej stronie ulicy biegnie pies Burek, a po dru
giej – pies Kerub. Podobnie jest z kotami, kamieniami itd. 

Dodajmy, że hylemorfizm jest częścią szerszej teorii Ary
stotelesa – teorii czterech przyczyn. Teoria ta (objaśniona 
w ramce i tabeli na s. 55) dostarczała schematu wyjaśniają
cego dowolną rzecz w czterech podstawowych aspektach, od
powiadających czterem fundamentalnym pytaniom: z czego 
to jest?, czym to jest?, dzięki czemu to jest?, po co to jest?

Synteza człowieka – człowiek syntezy
Zapytacie teraz: a co z człowiekiem? Czy on też jest połą
czeniem lub syntezą materii i formy? Arystoteles odpowie
działby: tak. Dodałby jednak, że forma człowieka ma wyjąt
kowy charakter. Dlatego nazywał ją duszą rozumną: duszą 
(gr. psyché, łac. anima – dech, życie), gdyż organizuje ciało 
ludzkie jako żywy organizm, a rozumną, gdyż organizuje je 
jako istotę zdolną do intelektualnego poznania. Właśnie w tej 
zdolności, którą utożsamiał z umiejętnością swoistego przy
swajania form otaczających rzeczy, Arystoteles doszukiwał się 
specyfiki człowieka. I to tak wielkiej, że ludzki intelekt na
zywał wręcz boskim. Czy oznacza to, że intelekt może prze
trwać rozpad ciała i osiągnąć jakąś postać nieśmiertelności? 
Na te pytania Filozof nie odpowiedział jednoznacznie, po
zostawiając swym następcom otwartą drogę do rozmaitych  
spekulacji.

Choć Arystoteles nie wypowiedział się jednoznacznie 
na temat nieśmiertelności człowieka, oświetlił życie ludzkie 
w wielu innych sprawach. Jedną z nich jest kwestia szczęś
cia. Otóż, dowodził Arystoteles, wszystkie nasze czynno
ści życiowe układają się w łańcuchy środków i celów, które 
są podporządkowane celowi nadrzędnemu. Tym celem jest 
właśnie szczęście jako nasze najwyższe dobro – coś, co na
daje sens wszystkiemu, co robimy. Co ciekawsze, Arystoteles 
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Klasycznym tekstem, w którym Arystoteles przedstawia swą teorię czterech przyczyn, 
jest następujący fragment Metafizyki: 

Przyczyną nazywa się, po pierwsze, (1) materia, z której coś powstaje, na przykład 
brąz jest przyczyną posągu, a srebro pucharu, oraz rodzaje brązu i srebra.  
(2) W innym znaczeniu przyczyną jest forma i wzór, tzn. definicja istoty 
i jej rodzaje: na przykład dla oktawy stosunek 2 : 1 i, w ogóle, liczba oraz 
części objęte definicją. (3) Przyczyną jest również pierwsza zasada zmiany 
albo spoczynku; na przykład doradca jest przyczyną działania, a ojciec 
jest przyczyną dziecka i, w ogóle, sprawca jest przyczyną czynu, a to, co 
powoduje zmianę, jest przyczyną tego, co podlega zmianie. (4) Przyczyną 
jest również cel, czyli to, ze względu na co coś jest; na przykład zdrowie 
jest przyczyną spaceru. „Dlaczego ktoś spaceruje?” – pytamy – „dla 
zdrowia”. I odpowiadając tak sądzimy, żeśmy podali przyczynę. […]

W tylu więc znaczeniach używa się wyrazu „przyczyna”. Z tej różnorodności 
znaczeń przyczyny wynika, że dla tej samej rzeczy istnieje kilka przyczyn, i to 
nie akcydentalnych: na przykład, przyczynami posągu są sztuka rzeźbiarska 
i brąz, nie ze względu na co innego, lecz jako posągu; i nie w ten sam sposób, 
lecz jedna jako przyczyna materialna, a druga jako przyczyna ruchu. […] 

Wszystkie wymienione przyczyny układają się wyraźnie w cztery grupy. 
[…] Jedne z nich są przyczyną jak substrat (na przykład części), inne jako 
istota (całość, układ elementów i forma). Nasienie, lekarz, doradca i w ogóle 
czynnik pobudzający są źródłami zmiany albo spoczynku. Pozostałe 
są przyczynami jako cel i dobro innych rzeczy. Przyczyna celowa jest 
w najwyższym stopniu dobrem i kresem wszystkich innych rzeczy. […]

Tyle jest zatem przyczyn i taka jest liczba ich rodzajów, ale odmian 
przyczyn jest wiele, chociaż gdy się je uogólni, będzie ich również 
stosunkowo niewiele. Przyczyny można podzielić podług różnych 
stosunków; na przykład, wśród przyczyn tego samego rodzaju jedne są 
wcześniejsze, inne późniejsze: na przykład, lekarz jest wcześniejszy od 
zdrowia […]. Istnieją jeszcze przyczyny akcydentalne oraz ich rodzaje; na 
przykład Poliklet jest w pewnym sensie przyczyną posągu, a w innym 
sensie jest nią rzeźbiarz, bo tylko przypadkiem rzeźbiarz jest Polikletem. 

Arystoteles, Metafizyka, 1013a–1014a, przeł. K. Leśniak, Warszawa: PWN 1983, s. 104–106.

Zastosowanie powyższej teorii do dwu pojedynczych bytów ilustruje tabela poniżej.
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cztery Przyczyny – PrzyKłady

RODZAJ PRZYCZYNY POSĄG HERMESA CZŁOWIEK

materia: tworzywo, z którego dany 
byt się składa brąz pierwiastki i związki chemiczne 

tworzące komórki ciała

forma: istota lub organizacja 
danego bytu, dzięki której należy 
on do określonego gatunku

kształt Hermesa
człowieczeństwo, w tym 
specyficzna dla człowieka 
informacja genetyczna

sprawca: to, dzięki czemu 
(komu) dany byt powstał rzeźbiarz rodzice

cel: to, do czego dany byt zmie-
rza lub jaką pełni funkcję

np. oddanie czci Hermesowi  
lub budzenie zachwytu szczęście
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utożsamiał stan szczęścia ze stanem ludzkiej doskonałości, 
ze spełnianiem przez nas naszych specyficznych czynności, 
a są nimi – jak napisałem wyżej – intelektualne czynności 
poznawcze. Gdy zaś czynności te odnoszą się do najdosko
nalszego bytu – Boga – człowiek znajduje się w pełni szczęś
cia. Między innymi z tego powodu Arystoteles na oznaczenie 
szczęścia używał terminu eudaimonia, którego etymolo
giczne znaczenie brzmi: bycie pod opieką dobrego bóstwa. 

Niestety, stałe trwanie w akcie intelektualnego poznawa
nia Boga nie jest dla człowieka możliwe. Dlatego Arystoteles 
zwracał także uwagę na praktyczny wymiar szczęścia. Polega 
on na prowadzeniu życia według prawideł rozumu. Życie ta
kie to życie cnotliwe. Wiesz już, że teorię cnót zapoczątkował 
Sokrates. Arystoteles, kontynuując w tej tematyce dzieło So
kratesa i Platona, wyraźnie zauważył i podkreślił, że większość 
cnót moralnych sprowadza się do zachowywania „słusznego 
środka” lub właściwej czy „średniej miary” między dwoma 
skrajnościami: nadmiarem i niedomiarem. I tak odwaga (mę
stwo) to złoty środek między zuchwałością a tchórzostwem, 
hojność – między rozrzutnością a skąpstwem, łagodność – 
między porywczością a nieczułością itd. Jak widać, każdej 
cnocie odpowiadają dwie wady, a ludzkie szczęściedosko
nałość polega właśnie na umiejętności ich omijania, na byciu 
pomiędzy skrajnościami. Nie osiągniemy tego stanu w poje
dynkę, dlatego Arystoteles akcentował rolę prawdziwej przy
jaźni w naszym życiu. Jego rozważania na jej temat stanowią 
kolejny ponadczasowy wkład do rozwoju ludzkiej mądrości. 

Wpływ Arystotelesa na przyszłe pokolenia myślicieli okazał 
się ogromny. Był on bowiem filozofem wielkiej syntezy w po
dwójnym tego słowa znaczeniu. Po pierwsze, dzięki metodzie 
tworzenia kompromisu lub szukania złotego środka między 
opozycyjnymi opcjami Arystoteles połączył w jedno niemal 
całą dotychczasową filozofię starożytną. Po drugie, w swych 
pismach poruszył zagadnienia prawie wszystkich dyscyplin 
filozofii i – co więcej – zebrał ogromną ilość wiedzy spoza 
filozofii oraz uporządkował ją za pomocą sylogistyki. Nic 
więc dziwnego, że Arystoteles aż do nowożytności stał się, 
niekiedy ze szkodą dla rozwoju nauki, autorytetem dla więk
szości uczonych. Dla nas zaś wciąż może pozostać mistrzem 
sztuki myślenia – myślenia wielostronnego i wyważonego.
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Arystoteles jest twórcą pierwszego systemu logiki, zwanego sylogistyką. 
Pozwala on sprawdzać poprawność rozumowań dotyczących zdań 
o określonej strukturze. Zdania te składają się z następujących wyrażeń: 

(a)  słówka „każdy”, „żaden” lub „pewien”  
(w odpowiednich rodzajach gramatycznych); 

(b) podmiotu (nazwy ogólnej), np. „człowiek”; 
(c)  orzeczenia imiennego twierdzącego (np. „jest zwierzęciem”)  

lub przeczącego (np. „nie jest aniołem”). 

Sylogizm, czyli charakterystyczna forma wnioskowania w logice Arystotelesa, 
składa się ze zdań o powyższej strukturze, z których pierwsze dwa są przesłankami, 
a trzecie – wyprowadzonym z nich wnioskiem. Rozważmy taki oto sylogizm: 

Przesłanka 1:  Każde zwierzę jest śmiertelne.
Przesłanka 2: Każdy człowiek jest zwierzęciem.
Wniosek: Zatem każdy człowiek jest śmiertelny.

Ten sylogizm jest formalnie poprawny, czyli taki, że jeśli jego przesłanki są prawdziwe, 
to (z konieczności) prawdziwy jest również jego wniosek. Tę formalną poprawność 
pokazuje poniższy diagram, na którym koło S przedstawia zbiór wszystkich istot 
śmiertelnych, koło Z – zbiór wszystkich zwierząt, a koło C – zbiór wszystkich ludzi.

Zgodnie z pierwszą przesłanką zbiór Z zawiera 
się w zbiorze S, a zgodnie z drugą – zbiór C 
zawiera się w zbiorze Z. W takim razie – jak mówi 
wniosek – zbiór C zawiera się w zbiorze S. 

Istnieje 256 rodzajów sylogizmów, z czego 
24 są formalnie poprawne (większość z nich 
rozpoznał Arystoteles). Przez wieki sylogistyka 
była jedynym całościowo opracowanym 

systemem logiki. Dopiero w XIX wieku zaczęły powstawać nowe 
i doskonalsze systemy, m.in. logika kwantyfikatorów i logika zdań. 

Ta ostatnia – znana w załążkach przez starożytnych stoików – jest teorią 
związków między zdaniami o dowolnej strukturze. Aby łatwiej uchwycić 
te związki, logicy pomijają treść zdań, oznaczając je po prostu literkami 
p, q itd., a związki między nimi oznaczają specjalnymi symbolami, z których 
najczęściej używanymi są: ~ – nieprawda, że (negacja); ∧ – i (koniunkcja); ∨ – lub 
(alternatywa); → – jeżeli…, to… (implikacja). Negacja zdania jest prawdziwa, gdy 
zdanie to jest fałszywe; koniunkcja dwu zdań jest prawdziwa, gdy oba z nich 
są prawdziwe; alternatywa dwu zdań jest prawdziwa, gdy co najmniej jedno 
z nich jest prawdziwe; implikacja dwu zdań jest prawdziwa, gdy nie jest tak, że 
pierwsze z nich jest prawdziwe, a drugie – fałszywe. Na podstawie tych definicji 
logicy ustalają tzw. tautologie, a niektórym z nich odpowiadają schematy lub 
reguły rozumowań. Dzięki nim możemy sprawdzać, czy dane rozumowanie 
jest formalnie poprawne. Oto przykład dwóch reguł i ich zastosowań: 

reguła modus ponendo ponens 

Przesłanka 1: p → q  (Jeżeli Arystoteles był uczniem Platona, to Arystoteles znał 
teorię idei)

Przesłanka 2: p (Arystoteles był uczniem Platona)
Wniosek: q (Zatem Arystoteles znał teorię idei)

reguła modus tollendo tollens 

Przesłanka 1: p → q (Jeżeli Epikur był uczniem Platona, to Epikur znał teorię idei)
Przesłanka 2: ~ q (Nieprawda, że Epikur znał teorię idei)
Wniosek: ~ p (Zatem nieprawda, że Epikur był uczniem Platona)

syloGistyKa i loGiKa zdań

S

Z

C
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Warto doczytać
 • Arystoteles, Metafizyka, przeł. T. Żeleźnik, oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, 

t. 1–2, Lublin 1996.

 • Fragmenty dzieł Arystotelesa – zob. niżej II.9–II.12.

 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 1996, s. 367–590.

 • T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Kęty 2004, s. 30–35, 

100–104, 157–163.

 • J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych 

pojęć filozoficznych, przeł. B. Białecki, Warszawa 1986.

Pytania do rozdziału
1. W jakim celu Arystoteles wprowadza następujące rozróżnienia:

(a) substancja i przypadłości, 

(b) akt i możność, 

(c) materia i forma?

2. Jak hylemorfizm wyjaśnia naturę człowieka?

3. W jakim sensie Arystoteles jest filozofem kompromisu i syntezy?

Pofilozofuj!
1. Czym formy Arystotelesa różnią się od idei Platona?

2. Jak sądzisz: czy Arystoteles mógłby przyjąć koncepcje anamnezy i nieśmier

telności duszy? Odpowiedź uzasadnij. 
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Urodził się Pan w 341 r. przed Chr. w greckiej kolonii na 
wyspie Samos. Wkrótce potem rozpoczęły się podboje 
Aleksandra Macedońskiego. W 323 r. Aleksander umarł, 
a Arystoteles opuścił Ateny (i zaraz także skończył swoje 
życie). Miasto to wtedy straciło już swe polityczne, a także 
kulturowo-intelektualne znaczenie. A jednak pod koniec 
IV wieku przybył Pan do Aten, by na ich przedmieściach 
założyć nową szkołę filozoficzną – szkołę w Ogrodzie. 
Dlaczego? 

W czasach niepewności i zamętu chciałem nauczyć ludzi 
tego, co najważniejsze – szczęścia. Znajduje się ono bowiem 
w naszych rękach, niezależnie od zewnętrznych warunków 
i kaprysów historii. Ateny zaś wciąż były miastem szkół fi
lozoficznych, przyjeżdżali więc tam ludzie poszukujący ży
ciowej mądrości. W podobnym czasie do Aten przybył też 
mój późniejszy główny konkurent – Zenon z Kition. On jed
nak jako cudzoziemiec nie mógł kupić budynku, dlatego jego 
zwolennicy zbierali się w powszechnie dostępnym Malowa
nym Portyku (ἡ ποικίλη στοά, Poikile Stoa). Moi uczniowie 
z Ogrodu i jego uczniowie z Bramy czy Portyku (ze Stoi) za
początkowali dwie wielkie starożytne szkoły etyczne – epi
kurejską i zenonicką lub stoicką. Później przeniosły się one 
do Rzymu, gdzie w takiej lub innej postaci przetrwały kil
kaset lat. 

Jaka jest podstawowa różnica między waszymi szkołami?

Obie szkoły uważają, że najwyższym dobrem człowieka 
jest głęboko pojęte i trwałe szczęście. Jednak inaczej je ro

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • porównywać epikurejski hedonizm i stoicki perfekcjonizm jako zalążki (odpowiednio) konse-

kwencjalizmu i deontologizmu; 
 • rekonstruować spór o kryterium moralnej oceny czynu: skutki dokonanego czynu (np. osiąg-

nięcie stanu braku cierpienia i lęku) vs. wewnętrzna charakterystyka czynu (np. stan harmo-
nii z rozumną naturą); 

 • rozpatrywać wybrane problemy etyczne na tle współczesnego sporu między konsekwencjali-
zmem (np. utylitaryzm) a deontologizmem (np. etyka kantowska).

Słowa kluczowe: 
Epikur, Zenon z Kition, 
epikureizm, stoicyzm, 

etyka, szczęście, 
przyjemność 

ePiKur z samos (341–270 przed 
Chr.) – założyciel ateńskiej szkoły 

w Ogrodzie, od której wywodzi 
się epikureizm – słynna w sta
rożytności filozofia szczęścia. 

zenon z Kition (333/332–262 
przed Chr.) – założyciel ateńskiej 

szkoły w Bramie (Stoi), od 
której to szkoły wywodzi 

się stoicyzm – wpływowa 
w starożytności filozofia cnoty; 

stoików uważa się za prekur
sorów logiki zdań (zob. s. 57). 
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zumieją. Z mojego punktu widzenia konsekwencją tej róż
nicy jest w pewnym uproszczeniu to, że dla stoików w grun
cie rzeczy celem człowieka jest cnota, a ona daje szczęście. 
Ja zaś twierdzę odwrotnie: celem jest szczęście, choć narzę
dziem do jego osiągnięcia jest cnota. Być może w praktyce 
zewnętrzny obserwator nie odróżni stoika od epikurejczyka. 
Jednak punkt wyjścia naszych rozważań i recepta na życie 
oraz sposób jego przeżywania są kompletnie różne. Dla mnie 
najważniejsze jest szczęście. 

A na czym polega szczęście?

Na doznawaniu przyjemności. Naszymi elementarnymi od
czuciami są przyjemność i ból. Pierwszego pragniemy, a dru
giego unikamy. Chodzi więc o to, by zapewnić w życiu maksi
mum przyjemności oraz zminimalizować lub zneutralizować 
cierpienia. Nasza natura dąży do przyjemności. Filozofia ma 
jej tylko pomóc w ich osiąganiu. 

„Żyj w ukryciu”, „uwolnijmy się wreszcie z więzienia polityki” – te dwa aforyzmy 
Epikura są konsekwencją jego etyki. Skoro celem życia ludzkiego jest indywidu
alne szczęście, należy stronić od spraw publicznych i skupić się na doznawaniu 
przyjemności. Instytucje państwowe – z natury swej niestabilne – nie gwarantują 
nam przecież żadnego dobra, a czasem mogą wręcz utrudniać jego osiąga
nie. Państwo opiera się na umowie międzyludzkiej i ma wartość tylko wtedy, 
gdy zapewnia bezpieczeństwo jednostce. Inaczej sądzili stoicy. Według nich 
człowiek ze swej natury jest istotą społeczną, więc dobro wspólnoty powinno 
być dla nas co najmniej tak samo ważne jak dobro własne. Znamienne, że stoicy 
wspólnotę pojmowali bardzo szeroko i utożsamiali ją z całą ludzkością. Dlatego 
uważali, że naszym państwem (gr. πόλις, polis) lub ojczyzną jest nie jeden kraj, 
lecz cały świat (gr. κόσμος, kosmos). Pogląd ten nazywamy kosmopolityzmem. 

indywidualizm epikurejczyków oraz kosmopolityzm stoików były stanowiskami 
odosobnionymi wśród filozofów greckich. Większość z nich sądziła, że zaangażo
wanie na rzecz własnego państwamiasta jest najdoskonalszą formą życia ludz
kiego. Arystoteles zauważył przy tym, że władzę w państwie może sprawować 
bądź jednostka, bądź nieliczna grupa, bądź większość ludzi. Każda z tych form 
władzy może być dobra lub zła, w zależności od tego, czy służy dobru ogółu, 
czy korzyści rządzących. I tak monarchii (władzy króla) należy przeciwstawić 
tyranię (władzę chciwego despoty), arystokracji (władzy najlepszych) – oligarchię 
(władzę bogatych), a politeji (władzy obywateli) – demokrację (władzę biednych). 
Arystoteles skupił się na opisie zjawisk politycznych, natomiast jego mistrz, Platon, 
zaprojektował państwo idealne. Miało się ono składać z trzech klas społecznych: 
pracowników, obrońców i rządzących filozofów. Każdej z nich odpowiadały 
inne zadania, zdolności i cnoty. Spór o wartość Platońskiego projektu (zresztą 
nigdy niezrealizowanego) trwa do dziś. Jedni doszukują się w nim genialnych 
analiz natury ludzkiej, inni – pokusy odgórnego sterowania życiem publicznym. 

starożytna filozofia PolityKi
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Czy dla tak mało wzniosłego celu potrzeba aż filozofii?

Tak, gdyż przeciętny człowiek dowolnej epoki nie potrafi żyć 
przyjemnie. Do tego potrzeba sztuki. Podam przykład: wielu 
ludzi goni za przyjemnościami nienaturalnymi, takimi jak 
poczucie euforii sprawianej przez rozmaite środki odurza
jące. Poczucie to jednak szybko się kończy i przychodzą ból 
głowy, zmęczenie czy przygnębienie. Podobnie bywa z przy
jemnościami niekoniecznymi. Jedzenie jest naturalne i ko
nieczne – dlatego daje nam przyjemność. Jednak zakupienie, 
przygotowanie i strawienie wykwintnego posiłku często przy
nosi więcej strat niż zysków. Nie mówię już o uzależnieniu 
od niezdrowej żywności lub od słodyczy. Nie dają one w da
nej chwili więcej przyjemności niż zwykły zdrowy posiłek. 
W dłuższej perspektywie przynoszą zaś fizyczne dolegliwości. 

Czy filozofia sprowadza się do dietetyki?

Nie. To był tylko przykład. Chodzi mi po prostu o to, że 
recepta na szczęście sprowadza się do tego, by skupić się 
na przyjemnościach naturalnych i koniecznych, zdystan
sować się od przyjemności niekoniecznych oraz odrzucić 
przyjemności nienaturalne. Szczęście nie polega na nagro
madzeniu chwilowych pozytywnych doznań zmysłowych, 
lecz na pewnym trwałym stanie lub sposobie życia – na ży
ciu bez cierpienia: bez cierpienia fizycznego (czyli bez bólu) 
oraz bez cierpienia psychicznego (czyli bez lęku). Jestem  
hedonistą, ale propagowana przeze mnie przyjemność jest 
rozumna, a przez to głębsza. Moją dewizą jest nie gonienie 
za uciechami, lecz życie spokojne, ciche, w gronie przyja
ciół, na łonie natury, z dala od zgiełku, splendoru i atrakcji 
wielkich miast. 

Ale takie życie nie jest możliwe! Przecież cierpienie jest 
niezmienną składową naszego losu. 

Co do cierpienia fizycznego to wystarczy powiedzieć, że ból 
silny jest krótki, a ból długi jest słaby. Oba więc bóle dadzą 
się znieść. Trzeba tylko, zamiast koncentrować się na nich, 
skupić się na samej radości życia. Ona przychodzi natural

hedonizm (gr. η
˛
δονή, hedoné – 

przyjemność) – teoria etyczna 
uznająca przyjemność za 

podstawowe dobro lub 
zasadę ludzkiego działania.
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nie. A zakłóca ją przede wszystkim nie ból, lecz (rozwiany 
właśnie) lęk przed nim. A jeszcze bardziej: lęk przed stratą, 
lęk przed śmiercią oraz lęk przed bogami. Tych ostatnich nie 
ma się co bać – oni się nami nie interesują, mogą zaś być dla 
nas wzorcem szczęśliwości. Co do śmierci: gdy nastanie, nas 
już nie będzie i nic złego nie będziemy odczuwać, a na razie – 
śmierci jeszcze nie ma. A strata? Skoro prawdziwa przyjem
ność polega na braku cierpień, żadna strata nie może nam 
jej zabrać. Kto ją osiągnie w sposób doskonały, ten nic już 
nie potrzebuje i bez wielu rzeczy może się obyć. Prawdziwa 
przyjemność jest stanem naszego umysłu i w zasadzie nie 
można jej ani zwiększyć, ani zmniejszyć. Przeżywanie tego 
stanu zależy tylko od nas. 

Mam dwie wątpliwości co do Pańskiej nauki. Po pierwsze, 
czy jest ona realistyczna? Czy cierpienie rzeczywiście da 
się oszukać filozoficznymi dywagacjami? Po drugie, czy 
pański wzniosły hedonizm nie jest ukrytym egoizmem? 

Nie odpowiem na pierwsze pytanie. Aby sprawdzić, czy moja 
recepta na szczęście jest realistyczna, trzeba wypróbować ją 
w praktyce. Ogromna liczba ludzi poszła za moim przykła
dem i udało im się: umieli tak zdystansować się wobec cier
pienia, że umierali w radości. Co do drugiej sprawy – nie 
boję się oskarżeń o egoizm. Jeśli każdy z nas będzie mądrym 
i szczęśliwym egoistą, wszyscy na tym skorzystamy. Taki ego
ista nie sprawia bólu innym. Co więcej, we własnym intere
sie tworzy przyjacielskie kręgi szczęścia. W ten sposób po
mnaża szczęście w świecie. 

A jaki jest Pana stosunek do nowożytnych etyków, takich 
jak Immanuel Kant czy John Stuart Mill?

Pierwszego nie lubię – to piąta woda po Zenonie. Drugiego 
zaś uznaję za swego dalekiego krewnego. Zresztą w całych 
dziejach etyki toczy się wielki spór o to, czy teorię i prak
tykę moralności oprzeć na intelektualnych ideałach, czy na 
zwykłym doświadczeniu; czy ludzkie czyny oceniać według 
bezwzględnych nakazów lub powinności (które wyznaczają 
ich wewnętrzną wartość lub jej brak), czy według konkret

eGoizm (łac. ego – ja) – teoria 
etyczna uznająca miłość 
własną za normę dobrego 
działania; niekiedy też postawa 
życiowa zgodna z tą normą.

immanuel Kant – zob. 
rozdz. I.1. Autor przełomowych 
koncepcji w wielu dyscyplinach 
filozoficznych, w tym w etyce.

john stuart mill (1806–1873) 
– brytyjski filozof (współtwór
ca utylitaryzmu etycznego), 
polityk i działacz społeczny. 
Według niego podstawowa 
zasada etyki utylitarystycznej 
brzmi następująco: „Nauka, 
która przyjmuje jako podstawę 
moralności użyteczność, czyli 
zasadę największego szczęścia, 
głosi, że czyny są dobre, jeżeli 
przyczyniają się do szczęścia, złe, 
jeżeli przyczyniają się do czegoś 
przeciwnego”. Mill starał się 
również wykazać, że utylitaryzm 
nie jest filozofią egoizmu, gdyż 
mówi się w nim nie tyle o naj
większym szczęściu własnym 
danej osoby, ile o największym 
szczęściu jak największej liczby 
ludzi lub istot czujących. 

http://academicon.pl/wydawnictwo/


64

I. Lekcje filozofii

© Copyright by Wydawnictwo Academicon

nych skutków lub konsekwencji czynów; czy w naszym ży
ciu moralnym chodzi o doskonałość lub cnotę, czy po prostu 
o szczęście, przyjemność lub korzyść. Być może oba ujęcia 
w teorii się uzupełniają, a w praktyce zbiegają, jednak w isto
cie swej są różne. Pierwszy sposób myślenia nazywa się dziś 
deontologizmem lub kantyzmem (od nazwiska wspomnia
nego filozofa), a drugi – konsekwencjalizmem lub utyli
taryzmem (od łac. utilis – użyteczny). Wiele mnie różni od 
Milla, ale wraz z nim opowiadam się za tą drugą stroną; Ze
non i Kant – za pierwszą. Nie lubię perfekcjonistów. Nie 
jestem przy tym jednostronny i lubię wszystkich, co w swej 
życiowej mądrości łączyli rady Zenona i moje. Tak czynił na 
przykład Wasz wielki poeta renesansowy Jan Kochanowski. 
Gdy pisał Cnota skarb wieczny, cnota klenot drogi; / Tegoć nie 
wydrze nieprzyjaciel srogi, / Nie spali ogień, nie zabierze woda; 
/ Nad wszystkim inszym panuje przygoda – wyraźnie nawią
zywał do stoików. Dodawał jednak do tego: Dziś bądź wesół, 
dziś użyj biesiady, / O przyszłym dniu niechaj próżnej rady, za
chęcając do raczenia się winem w ogrodzie z przyjaciółmi. To 
realizacja mojej recepty na szczęście. Między obiema recep
tami nie ma sprzeczności, jeśli pamięta się o umiarze i o tym, 
że szczęście zależy od nas, a nie od bodźców zewnętrznych. 
Jak mawiał Wasz mistrz z Czarnolasu: do szczęścia wystarczy 
kawałek chleba – Kto ma swego chleba, / Ile człeku trzeba, / 
Może nic nie dbać o wielkie dochody, / O wsi, o miasta i wyso-
kie grody. // To pan, zdaniem moim, / Kto przestał na swoim. 

Na końcu chciałem zapytać, co się teraz z Panem dzieje. 
Umarł Pan w 270 r. przed Chr., 8 lat przed śmiercią Zenona. 
A co jest z Panem dzisiaj?

deontoloGizm (gr. od gr. δέον, 
deon – obowiązek; λόγος, logos 

– nauka) – kierunek w etyce 
głoszący, że dobro moralne 

czynu polega na jego zgodności 
z nakazem, powinnością lub 

obowiązkiem; klasycznymi 
przykładami deontologizmu 

w etyce są: etyka Bożych 
przykazań (według niej źródłem 

nakazów jest Bóg) oraz etyka 
Kanta (według niego źródłem 

nakazów jest ludzki rozum). 

KonseKWencjalizm (łac. con-
sequentia – następstwo, wynik) 
– kierunek w etyce głoszący, że 

dobro moralne czynu polega 
na wartości jego faktycznych 

rezultatów; szczególną odmianą 
konsekwencjalizmu jest utylita
ryzm, według którego wartość 
tych rezultatów należy mierzyć 

ich społeczną użytecznością. 

PerfeKcjonizm (łac. perfec-
tio – doskonałość) – pogląd 

etyczny (głoszony m.in. przez 
stoików), według którego 
celem ludzkiego życia jest 

osiągnięcie stanu doskonałości 
we wszystkim, co się czyni; stan 

ten prowadzi do szczęścia lub 
z nim się utożsamia; potocznie: 

postawa dążenia do doskona
łości, zwłaszcza przesadnego 

i paraliżującego działanie. 

Wśród starożytnych szkół greckich były właściwie tylko dwie, które […] nie 
dopuszczały do tego, by cnota i szczęśliwość uchodziły za dwa odmienne 
elementy najwyższego dobra […]; ale różniły się między sobą znowu tym, że 
spośród obydwu [tych elementów] inaczej wybierały pojęcia podstawowe. […] 
Stoik utrzymywał, że cnota jest całym dobrem najwyższym, a szczęśliwość tylko 
świadomością jej posiadania […]. Epikurejczyk utrzymywał, że szczęśliwość jest 
całym dobrem najwyższym, a cnota jest formą […] zabiegania o nią, mianowicie, 
co się tyczy rozumnego użytku wiodących do niej środków […]. 

Immanuel Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1984. 

Kant o ePiKurejczyKach i stoiKach
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Atomy, które tworzyły moją duszę i ciało, rozeszły się i two
rzą obecnie różne inne byty. W tym sensie więc mnie nie ma, 
choć budujące mnie niegdyś składniki istnieją nadal. Jed
nak z drugiej strony trwam, bo w ziemskim życiu osiągną
łem stan doskonałego szczęścia, a on nie różni się istotnie 
od stanu doznawanego przez bogów. Bóstwo jest wieczne 
i szczęśliwe. Ktokolwiek jednak doznaje prawdziwego szczęś
cia, upodabnia się do boskiej osoby i czas się dla niego nie 
liczy. Wynika stąd, że w pewnym sensie żyję nadal – szczęś
liwy – w boskim wymiarze. Podobnie jest z moim konku
rentem, Zenonem. Przy czym, jak mówią stoicy, osiągnął on 
stan wewnętrznej doskonałości przez wyrzeczenie się wszel
kich pragnień, podporządkowanie się boskiemu prawu na
tury oraz dostosowanie rozumu i życia do koniecznych po
winności Opatrzności lub Przeznaczenia. Dzięki temu jego 
rozum jakoś zjednoczył się z boskim Rozumem przenika
jącym świat. A po każdym końcu (pożarze) świata będzie 
się indywidualnie odradzał, uczestnicząc w kolejnym cy
klu wiecznie powtarzających się czy powracających dzie
jów Kosmosu.

Pogląd przyjmujący za podstawę moralności pożytek albo zasadę 
największego szczęścia uznaje, że działania są słuszne, jeśli implikują nasze 
szczęście i szczęście innych, a niesłuszne, gdy przyczyniają nieszczęścia. 
Szczęściem nazywa się tu przyjemność i brak bólu, nieszczęściem – ból 
i brak przyjemności. […] Nie kłóci się z zasadą pożytku uznanie, że niektóre 
rodzaje przyjemności są bardziej pożądane i mają wyższą wartość niż inne. 
Skoro we wszystkich innych rzeczach rozważamy nie tylko ilość, ale i jakość, 
byłoby absurdem, gdyby ocena przyjemności miała zależeć tylko od ilości.

John Stuart Mill, Utylitaryzm, przeł. B. Baran, Warszawa 2016. 

zasada moralna milla

Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć,  
żeby stała się powszechnym prawem.

Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie 
każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka.

Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności,  
przeł. M. Wartenberg, Warszawa 1981.

zasada moralna Kanta
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Warto doczytać
 • Fragmenty pism Epikura i stoików – zob. niżej II.13–II.16.

 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, K. Leśniak, 

W. Olszewski, B. Kupis, wiele wydań.

 • Seneka, Myśli, przeł. S. Stabryła, Kraków 1987.

 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej, przeł. 

E.I. Zieliński, Lublin 2004.

 • W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2003.

Pytania do rozdziału
1. Co głosi Epikurejski hedonizm?

2. Jaki rodzaj przyjemności jest według Epikura najwartościowszy?

3. Dlaczego Epikur sądzi, że wszystkie cierpienia łatwo znieść?

Pofilozofuj!
1. Która z koncepcji życia i moralności – stoicka czy epikurejska – jest Tobie bliż

sza? Uzasadnij swój wybór. 

2. Co Twoim zdaniem jest ważniejsze: cnota czy szczęście? Czy zawsze jest tak, 

że cnota prowadzi do szczęścia lub na odwrót: szczęście – do cnoty? Jeśli nie, 

to czy jest możliwe pogodzenie cnoty i szczęścia?

3. Podaj własne przykłady rodzajów przyjemności wyróżnionych przez Epikura, 

uzupełniając w zeszycie poniższą tabelę.

przyjemności konieczne niekonieczne

naturalne   

nienaturalne   
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Sceptyk: Witam. Kim jesteś?

Dogmatyk: Jestem dogmatykiem, czyli kimś, kto coś twier
dzi oraz uważa, że przynajmniej część jego twierdzeń jest uza
sadniona i prawdziwa. Innymi słowy: sądzę, że wiedza jest 
możliwa i że znajduję się w gronie jej posiadaczy. 

Sceptyk: To świetnie się składa, bo ja nic nie twierdzę, nic 
nie wiem ani nawet nie wierzę w możliwość wiedzy.

Dogmatyk: Jak to możliwe, że wiedza jest niemożliwa?

Sceptyk: Sam powiedziałeś, że warunkiem posiadania wie
dzy jest uzasadnienie. Jednak nie jest możliwe, byś uza
sadnił jakiekolwiek twierdzenie. Uzasadnij zdanie „pada  
deszcz”!

Dogmatyk: To proste. Zdanie „pada deszcz” jest prawdziwe, 
ponieważ spadają krople wody.

Sceptyk: A skąd wiesz, że spadają krople wody?

Dogmatyk: Bo je widzę. 

Sceptyk: A skąd wiesz, że je widzisz i że widzenie mówi ci 
prawdę o tym, co rzeczywiście jest? Pewnie zaraz coś od
powiesz, ale ja cię wtedy zapytam, skąd wiesz, że twoja od
powiedź jest prawdziwa. Tak możemy dyskutować – py
tać i odpowiadać – w nieskończoność. Jednak skoro nie 
możemy osiągnąć końca w uzasadnianiu, znaczy to, że 
w ostatecznym rozrachunku nie możemy wiedzieć, że pada  
deszcz.

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • wyjaśniać na wybranych przykładach, na czym polega względność spostrzeżeń; 
 • identyfikować na wybranych przykładach regres, błędne koło oraz arbitralność w uzasadnieniu; 
 • rozważać problem, czy jest możliwe usunięcie niezgodności poglądów między ludźmi; 
 • analizować pytanie „czy osiągnięcie wiedzy jest możliwe?” oraz w jego kontekście rekonstruo-

wać epistemologiczny spór między dogmatyzmem a sceptycyzmem. 

Słowa kluczowe: 
sceptycyzm, 

dogmatyzm, prawda, 
wiedza, Pirron z Elidy, 

trylemat Agryppy

scePtyK (gr. σκεπτικός, skeptikós 
– badający, roztrząsający, szukają

cy) – 1) zwolennik sceptycyzmu, 
czyli szkoły filozoficznej założo

nej w starożytnej Grecji przez 
Pirrona z Elidy (365/360–275/270 

przed Chr.). Idee pirrońskie 
przejęli później głównie akade
micy (kontynuatorzy Akademii 
Platona) oraz (mieszający różne 
kierunki filozoficzne) eklektycy 
rzymscy; idee te pod różnymi 

postaciami nieraz wracały 
w dziejach filozofii i są głoszone 

aż do dziś. Sceptycy starożytni 
wskazywali na różne tropy pod

ważające możliwość lub wartość 
wiedzy ludzkiej. Ainesidemos 
(I w. przed Chr.) wymieniał ich 

dziesięć, a Agryppa Sceptyk  
(I/II w. po Chr.) – pięć: regres 

w nieskończoność, nieudowod
nione założenie albo błędne 
koło (tzw. trylemat Agryppy), 

względność spostrzeżeń, 
niezgodność poglądów; 

2) zwolennik poglądu w teorii 
poznania, według którego 

nie dysponujemy kryterium 
prawdy, a w konsekwencji nie 

możemy wiedzieć, że cokolwiek 
wiemy, lub po prostu zwolennik 
poglądu, że wiedza nie istnieje; 

3) potocznie: niedowiarek, 
krytykant, człowiek wątpiący 

lub wstrzymujący się od sądu. 
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Dogmatyk: Ale ja nie muszę uzasadniać zdania „widzę spa
dające krople wody”! Ja po prostu je widzę. Nie ma potrzeby, 
by uzasadniać więcej!

Sceptyk: Jak to „nie ma potrzeby”? Na jakiej podstawie 
uważasz, że zdanie „pada deszcz” powinno być uzasadnione, 
a zdanie „widzę spadające krople wody” – nie? Jesteś intelek
tualnie niesprawiedliwy, gdyż nierówno traktujesz zdania. 

Dogmatyk: „Sprawiedliwie” nie znaczy „po równo”. A zda
nie „widzę spadające krople wody” jest lepsze od zdania „pada 
deszcz” , gdyż pierwsze gwarantuje swoją prawdziwość, a dru
gie – nie. Można się mylić co do tego, czy pada deszcz, ale 
nie co do tego, czy się to widzi. 

Sceptyk: A ja widzę, że wpadasz w pułapkę zastawioną 
przez jednego z moich mistrzów – Agryppę. Zauważył on, 
że każde uzasadnienie zdania kończy się albo regresem (co
faniem się) w nieskończoność, albo arbitralnym (dowolnym) 
zatrzymaniem się na jakimś nieuzasadnionym twierdzeniu, 
albo na błędnym kole. Odrzuciłeś już pierwsze dwie możli
wości, a teraz wybrałeś trzecią. Na pytanie „skąd wiesz, że 
widzisz?” odpowiadasz „bo widzę”. 

Dogmatyk: Źle mnie zrozumiałeś. Nie powiedziałem „wi
dzę, bo widzę”. Chodzi mi tylko o to, że jestem świadomy 
tego, że widzę. A kto pyta, skąd wiem, że jestem świadomy,  

doGmatyK (gr. δογματικός, dog-
matikós – orzekający, twierdzący, 
nakazujący) – 1) według scep
tyków starożytnych zwolennik 
dowolnej szkoły filozoficznej, 
która głosiła określoną doktrynę, 
zamiast wstrzymać się od sądu; 
2) zwolennik poglądu w teorii 
poznania, według którego 
dysponujemy kryterium prawdy, 
a w konsekwencji możemy 
wiedzieć, że coś wiemy, lub 
po prostu zwolennik poglądu, 
że wiedza istnieje; 3) potocz
nie: człowiek nadmiernie 
przywiązany do swoich 
poglądów, twierdzący coś bez 
wystarczającego uzasadnienia.

trylemat aGryPPy

BłęDne KOłO

uz
asa
dn
ia 

SĄD A

Sąd c Sąd B

uzasadnia

uzasadnia

SĄD A

Sąd c Sąd B

uzasadnia

uzasadnia

nieSKOńCzOny RegReS

Sąd cSĄD A

Sąd B

uzasadniauzasadnia

uzas
adn
ia

...

ARBiTRALny POCząTeK

aGryPPa scePtyK (ok. I–II w.) – fi
lozof grecki ze szkoły sceptyckiej. 
Uważa się go za autora tzw. try
lematu Agryppy, czyli argumen
tu pokazującego niemożliwość 
adekwatnego uzasadnienia 
twierdzeń. Każde uzasadnienie 
albo kończy się błędnym kołem, 
albo popada w nieskończony 
regres, albo przyjmuje arbitralny 
(niedowiedziony) punkt wyjścia. 
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nie rozumie tego, czym jest świadomość. Świadomość – po ła
cinie con-scientia (współwiedza) – to wiedza o moich przeży
ciach, która im zawsze towarzyszy. I to towarzyszy w ten spo
sób, że ilekroć coś przeżywam, to wiem, że przeżywam, i na 
odwrót. Kto przeżywa widzenie oazy na pustyni, nie myli się 
co do tego przeżycia, choćby się mylił co do jego przedmiotu. 

Sceptyk: No dobrze. Załóżmy, że masz rację i że nie musisz 
uzasadniać zdania „widzę, że pada deszcz”, bo gwarantem 
jego prawdziwości jest twoja samoświadomość. Mnie jednak 
nie interesuje twoja świadomość, lecz świat fizyczny, a zwłasz
cza to, czy pada deszcz i czy mam ze sobą wziąć parasol. Ty 
zaś udowodniłeś mi tylko to, że widzisz, że pada deszcz, a nie 
to, że pada deszcz. Aby wykazać to drugie, musisz udowod
nić, że twoje widzenie nie wprowadza cię w błąd. Natomiast 
moi mistrzowie – w tym wspomniany Agryppa – nauczali, że 
spostrzeżenia są względne i zawodne. Może więc się mylisz. 

Dogmatyk: Abym się mylił co do tego, że tu i teraz pada 
deszcz, musiałby nastąpić dziwny zbieg okoliczności lub 
warunków. Po pierwsze, łudziłyby mnie naraz co najmniej 
trzy zmysły: wzrok, dotyk i słuch. Po drugie, świadczyłoby 
to o tym, że dotąd nie nauczyłem się odróżniać deszczu od 
jego braku. Po trzecie, złudzeniu ulegałbym nie tylko ja, lecz 
także kilkadziesiąt osób wokół mnie, które wyjęły parasole. 
Prawdopodobieństwo zajścia takiego zbiegu okoliczności jest 
tak małe, że w naszej praktyce poznawczej można je pomi
nąć. Owszem, takie zbiegi okoliczności jednorazowo się zda
rzają. Z tego jednak nie wynika, że powinienem być zawsze 
i radykalnie podejrzliwym wobec moich zmysłów. 

Sceptyk: A co z rzeczą, która z bliska jest duża, a z daleka – 
mała? Przecież spostrzegana z różnych punktów widzenia 
wygląda inaczej. 

Dogmatyk: Przykład ten pokazuje nie tyle zawodność zmy
słów, ile nieumiejętność korzystania z nich. Świadomy ob
serwator uczy się w trakcie prowadzonych badań, o czym 
naprawdę informuje go dany zmysł oraz rozróżnia obiek
tywne (wsobne) i relacyjne (powiązane z nim) własności 
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rzeczy. Zwróć uwagę, że naukowcy nie nazywają rzeczy du
żymi lub małymi, lecz po prostu je mierzą, a jednostki miar 
potrafią definiować przez odwołanie do ściśle ustalonych  
wzorców. 

Sceptyk: Wiesz co? Możemy dalej dyskutować, jednak – oba
wiam się – nigdy nie osiągniemy porozumienia. W filozofii 
bowiem panuje powszechna niezgodność poglądów. Skoro 
nie potrafisz przekonać mnie do swoich sądów i skoro przez 
ponad dwa tysiące lat filozofowie nie doszli do wspólnych 
twierdzeń na temat świata (choć każdy z nich miał świetne 
argumenty!), lepiej nic nie twierdzić, tylko szukać, roztrzą
sać, rozpatrywać. A to właśnie znaczy być sceptykiem. Po
dobnie jest w polityce, sztuce, religii i wielu innych dziedzi
nach. Dlatego pozostanę sceptykiem. 

Dogmatyk: Gdy ludzie się spierają, nie znaczy to, że żaden 
z nich nie ma racji. Dlatego zamiast machnąć ręką, mówiąc 

„nie wiadomo”, staram się ustalić, kto mówi prawdę. A są 
sprawy, w których nie sposób nie zająć stanowiska. Zresztą i ty, 
przypisując mi brak uzasadnienia i niewiedzę, coś twierdzisz. 
Wiesz, że ja nie wiem. A skoro wiesz, to wiedza jest możliwa.
 
Sceptyk: Chcesz mnie złapać na tym, że przeczę samemu 
sobie. Nie uda ci się! Otóż prawdziwi sceptycy nie powie
dzą, że wiedzą, iż nikt nic nie wie. Niektórzy z nich powie
dzą: wiemy, że nikt nic nie wie w danej dziedzinie lub spra
wie (sceptycyzm częściowy). Inni stwierdzą, że wiedzą, ale 
ich wiedza jest bardzo słaba, ledwo prawdopodobna (scep
tycyzm probabilistyczny). Jednak najprawdziwsi sceptycy, 
a wśród nich i ja, mówią tylko tyle: nie wiemy, czy wiemy, 
czy nie wiemy; my ani nie wiemy, ani wiemy – my tylko roz
trząsamy i wstrzymujemy się od sądu (sceptycyzm właściwy). 

Dogmatyk: Ta ostatnia postawa jest niemożliwa. 

Sceptyk: Nieprawda. Nasz założyciel Pirron z Elidy osiągnął 
doskonały stan zawieszenia wszystkich sądów. W ten sposób 
stał się wzorem intelektualnej powściągliwości lub obojętno
ści, psychologicznej niewzruszoności oraz moralnego pokoju. 

Pirron z elidy (ok. 365–275 
przed Chr.) – filozof grecki, twór
ca szkoły sceptyckiej, która obok 
stoicyzmu i epikureizmu była 
jedną z trzech najważniejszych 
szkół po śmierci Arystotelesa. Tak 
jak przedstawiciele innych szkół, 
za cel życia uważał szczęście, za
proponował jednak nowy spo
sób jego osiągnięcia. Sposób ten 
polega na zawieszeniu wszelkich 
sądów (twierdzeń). Kto bowiem 
zawiesza sąd, nie tylko unika 
błędu (gdyż dla każdego sądu 
można podać równosilne racje 
za nim i przeciw niemu), lecz 
także osiąga stan spokoju ducha 
(ataraksji). Powiada się, że poglą
dy Pirrona ukształtowały się pod 
wpływem spotkania z męd
rcami i ascetami indyjskimi. 
Pirron poznał ich, towarzysząc 
Aleksandrowi Wielkiemu w wy
prawie wojennej na Wschód.

http://academicon.pl/wydawnictwo/


72

I. Lekcje filozofii

© Copyright by Wydawnictwo Academicon

Według świadectw starożytnych znosił ból, „nie marszcząc 
nawet brwi” (gdyż nie wydawał o nim sądu), a w końcu stał 
się „podobnym do Boga”. Wtedy mieszkańcy Elidy obwo
łali go „wyższym kapłanem”. Tak dożył dziewięćdziesięciu 
lat w doskonałości i szczęściu. 

Dogmatyk: Podziwiam Pirrona. Jednak nie jesteś jego do
brym uczniem, gdyż zachwycając się nim, wiele o nim twier
dzisz. Znaczy to, że wiesz. Chyba że to, co mówisz o Pirro
nie, jest tylko roztrząsaniem.

Warto doczytać
 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, wiele wydań, ks. 9, 

rozdz. 11–12 (zob. niżej II.17).

 • Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 1998 

(przygotowywane jest też nowe wydanie w tłumaczeniu Z. Nerczuka).

 • Sekstus Empiryk, Przeciw logikom, przeł. I. Dąmbska, Warszawa 1970.

 • T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, przeł. 

M. Szczubiałka, Warszawa 1993.

 • R. Ziemińska, Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności, Toruń 2013.

Pytania do rozdziału
1. Jakie racje za sceptycyzmem podał Agryppa?

2. Czym różni się nieskończony regres w uzasadnianiu od błędnego koła 

w uzasadnianiu?

3. Jakie są podobieństwa i różnice między argumentem z względności spostrze

żeń a argumentem z niezgodności poglądów?

Pofilozofuj!
1. Czy twierdząc: „Wiem, że nic nie wiem”, sceptyk zaprzeczyłby samemu so

bie? Swoją odpowiedź uzasadnij na podstawie analizy powyższego twierdze

nia. Pamiętaj, że można je rozumieć dosłownie (jak sceptycy) lub przenośnie 

(jak Sokrates) – jako wezwanie do krytycznego namysłu nad własną wiedzą.

2. Zastanów się nad swoimi przeżyciami psychicznymi (uczuciami, nastrojami, 

myślami, decyzjami, pragnieniami itp.) i odpowiedz na pytanie, czy możesz 

się mylić co do ich istnienia w Twojej psychice.
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Czcigodny Ojcze, około 400 r. po Chr., gdy miałeś 46 lat, 
napisałeś w swych Wyznaniach: „Stworzyłeś nas, Boże, jako 
skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, do-
póki w Tobie nie spocznie”. Jak należy rozumieć te słowa?

Po pierwsze, słowa te wyrażają moje osobiste doświadcze
nie życiowe i – jak sądzę – doświadczenie każdego czło
wieka. Otóż ludzie dążą do szczęścia, zdobywając różne do
bra i delektując się nimi. Jednak każde dobro stworzone jest 
przemijające i ograniczone. Dlatego pełne szczęście możemy 
osiągnąć dopiero po śmierci, gdy spoczniemy w Bogu. Kto 
zaś pozostaje w relacji z Bogiem, już teraz posiada zadatek 
prawdziwego szczęścia. Po drugie, słowa te streszczają także 
moje poszukiwania intelektualne. Przez wiele lat mego życia 
znajdowałem się w stanie umysłowego niepokoju, miotając 
się między różnymi szkołami filozoficznymi i doktrynami 
religijnoświatopoglądowymi. Pokój nastąpił dopiero wtedy, 
gdy świadomie przyjąłem chrześcijaństwo. A zgłębianie jego 
prawd za pomocą pojęć filozoficznych (zwłaszcza tych po
chodzących od Platona) dało mi intelektualną satysfakcję. 
Zaryzykowałbym nawet hipotezę, że dzieje myśli filozoficz
nej to dzieje poszukiwań Boga, a filozofia i teologia chrześci
jańska to zwieńczenie starożytnej filozofii greckorzymskiej. 

Zacznijmy od tej ostatniej kwestii. Czy nie jest nadinter-
pretacją twierdzić, że tacy myśliciele jak Tales z Miletu byli 
poszukiwaczami Boga? 

Tales i jego kontynuatorzy byli poszukiwaczami Boga w tym 
sensie, że starali się znaleźć arché – źródło i zasadę świata 
fizycznego. Z biegiem czasu coraz lepiej uświadamiali so
bie, że owa zasada świata jakoś góruje nad samym światem, 

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • przedstawiać główne starożytne koncepcje absolutu (Boga) takie jak: absolut jako Demiurg 

oraz idea Dobra (Platon), nieporuszony poruszyciel (Arystoteles), rozumna natura świata 
(stoicyzm), prajednia (Plotyn); 

 • wyjaśniać wpływ filozofii starożytnej na formowanie się teologii i filozofii chrześcijańskiej; 
 • rekonstruować filozoficzno-duchowe poszukiwania św. Augustyna: manicheizm, sceptycyzm, 

neoplatonizm, chrześcijaństwo. 

Słowa kluczowe: 
św. Augustyn, absolut, 

Bóg, filozofia grecka, 
neoplatonizm, religia, 

chrześcijaństwo, 
teologia

śW. auGustyn z hiPPony 
(354–430) – rzymski filozof 
i teolog chrześcijański po

chodzący z północnej Afryki, 
gdzie później został biskupem. 
W młodości odszedł od wiary 

chrześcijańskiej swej matki, ale 
po długich poszukiwaniach 

wrócił do wiary i w wieku 33 lat 
przyjął chrzest. Swoją duchową 

podróż opisał w autobiografii 
zatytułowanej Wyznania. 

Dzieło to porusza również wiele 
wątków filozoficznych, takich jak 

istnienie zła czy natura czasu.
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a nawet że ma niektóre cechy, które przypisujemy Bogu. Na
leżą do nich: wieczność, wewnętrzna niezmienność lub nie
rozkładalność, niezależność od czegokolwiek, niepodlega
nie jakimkolwiek przyczynom. Filozofowie nazwali później 
taki bytzasadę absolutem. Dla większości z nich głównym 
problemem było nie to, czy absolut istnieje, lecz to, jaką ma 
naturę i w jakiej relacji pozostaje do świata. 

Rozumiem, że Tales i jego następcy weszli na filozoficzną 
drogę w stronę absolutu. Jednak droga ta ma wiele odnóg. 
Kto wybrał najlepszą z nich? 

Najlepszą ścieżkę dla ludzi, którzy nie znali Pisma Świętego, 
obrał Platon. W swym nauczaniu zbliżył się do biblijnego 
obrazu Boga w co najmniej trzech sprawach. Po pierwsze, 
Platon uświadomił sobie, że byt absolutny i boski nie może 
być ani częścią świata, ani jego tworzywem (jak woda Ta
lesa). Wszystko bowiem, co świat stanowi, jest niedoskonałe. 
Boskości trzeba więc upatrywać w czymś niematerialnym. 
Po drugie, w swej teorii idei Platon sugerował istnienie naj
wyższej idei Dobra – idei najdoskonalszej, od której wszyst
kie pozostałe idee i rzeczy czerpią swój blask i wartość. Mo
żemy dopowiedzieć jego myśl: skoro w świecie istnieje tyle 
rzeczy dobrych i pięknych, które Bóg uczynił, to jest On 
po prostu samym dobrem i pięknem. No właśnie, po trze
cie, Platon traktował idee bezosobowo, dlatego aby wyjaśnić 
uformowanie świata, przyjął istnienie Demiurga – wielkiego 
twórcy, który ukształtował rzeczy wedle idealnych wzorów. 
W ten sposób Platon zbliżył się do biblijnego pojęcia stwo
rzenia świata z niczego przez Boga. 

Platon odróżniał absolut jako pełnię i wzorzec doskonałości 
oraz absolut jako potężnego – czy wręcz wszechmocnego – 
sprawcę. Kto pierwszy uznał, że stanowią one jeden byt? 

Plotyn, który w III wieku po Chr. odnowił myśl Platona. 
To lektura pism Plotyna i jego uczniów, tzw. neoplatoń
czyków, sprawiła, że przed moim intelektem odsłoniła się 
wspaniałość Boga. Otóż Plotyn nauczał, że absolutBóg to 
zarazem pełnia doskonałości, jak i źródło wszystkiego, co 

Plotyn (ok. 205–270) – filozof 
egipski wywodzący się ze szkoły 
neoplatońskiej w Aleksandrii, 
twórca własnej szkoły w Rzymie. 
Plotyn uważał, że na szczycie 
hierarchii bytów znajduje się 
Jednia, z której emanują wszyst
kie inne byty. Jest autorem 
dzieła zatytułowanego Enneady 
(dziewiątki, ponieważ jeden 
z jego uczniów podzielił je na 
sześć ksiąg, z których każda dzieli 
się z kolei na dziewięć rozpraw). 
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istnieje. Nazywał Go Jednym lub prajednią i zabraniał mó
wić o Nim cokolwiek więcej, gdyż przerasta On wszelkie 
nasze pojęcia. Z owej prajedni, mocą samej jej pełni i do
broci, wyłania się boski umysł (po grecku nous lub logos) 
zawierający wszystkie idee, z niego – dusza świata, a z niej 
zaś – materialny świat. Plotyn jeszcze nie rozumiał pojęcia 
stworzenia z niczego, ale był blisko niego, gdyż mówił, że 
wszystkie byty są z Jednego, ale żaden byt z Nim się nie utoż
samia. Znane nam byty to jakby większe lub mniejsze krople, 
które wylały się z nieskończonego oceanu Boskiej dobroci. 

Przed neoplatończykami byli Arystoteles i stoicy. 

Tak. Arystoteles sformułował w filozofii pierwszy wyraźny 
argument za istnieniem Boga. Stwierdził, że nie można wy
jaśnić występowania w świecie ruchu, jeśli nie przyjmie się 
istnienia Pierwszego Poruszyciela. Musi być on nieruchomy, 
gdyż w przeciwnym wypadku jego ruch wymagałby zewnętrz
nej przyczyny. Pierwszy Poruszyciel odwiecznie porusza więc 
wszystko jako doskonały, atrakcyjny cel, który niejako pociąga 
rzeczy ku sobie. Z pewnością można przypisać mu wiele cech 
Boskich, jednak nie sposób nazwać go miłującym stwórcą. 
Podobnie jest z absolutem stoików, który stanowił dla nich ro
zumną i czynną zasadę lub naturę świata. Mimo to niektórzy 
stoicy czcili ją niemal tak, jak chrześcijanie osobowego Boga. 

Ekscelencjo, a czym różni się filozofia od religii? 

Filozofia jest namysłem nad podstawami rzeczywistości, 
umysłu, poznania i dobra. Teologia naturalna (filozoficzna) 
to część filozofii, która te podstawy identyfikuje z absolutem 

 • Bóg jako rozumna siła przenikająca świat (stoicyzm); 
 • Bóg jako źródło porządku w świecie – Demiurg kształtujący ma-

terię; Bóg jako wzorzec doskonałości świata – idea Dobra (Platon); 
 • Bóg jako doskonałe, rozumne i nieporuszone źródło ruchu w świe-

cie (Arystoteles); 
 • Bóg jako niepojęta i nieogarniona prajednia, z której wyłania się 

cała rzeczywistość (neoplatonizm); 
 • Bóg jako rozumny i dobry stwórca świata z niczego (myśl chrześcijańska). 

starożytne KoncePcje absolutu (boGa): 
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neoPlatonizm (gr. νεός, neos 
– nowy, Platon) – szkoła filozo
ficzna (i wywodzący się od niej 
kierunek filozofii europejskiej) 
założona w III w. po Chr. przez 
Plotyna – odnowiciela filozofii 
Platona; według Plotyna podsta
wą rzeczywistości jest prajednia 
(odpowiednik platońskiej idei 
Jedni i Dobra), z której wyłaniają 
się wszystkie pozostałe byty. 

manicheizm (perskie imię 
Mani lub Manes) – starożytna 
religia (i doktryna filozoficzno

duchowa) założona przez 
perskiego myśliciela Manesa 
(216 – ok. 276); dokonał on 
syntezy kilku znanych mu 
religii, wyeksponowując 
wątek odwiecznej walki dwóch 
absolutnych sił: dobra i zła. 

oraz rozpatruje jego istnienie i cechy. Natomiast religia jest 
przeżywaniem relacji z Bogiem lub z osobami czy rzeczami, 
które ludzie uznają za boskie. Starożytni Grecy mieli i religię, 
i filozofię. W filozofii odkryli absolut – boską podstawę rze
czywistości. A w religii nieświadomie czcili ją pod postaciami 
bogów, których wyobrażali sobie jako nieśmiertelnych, potęż
nych i kapryśnych ludzi. Religia grecka nie dorastała do gre
ckiej filozofii. Jak o twórcy tej pierwszej pisał Cyceron, „Homer 
to zmyślał; ludzkie sprawy do świata bogów przenosił; o cze
muż nie boskie do nas…”. Co innego chrześcijaństwo. Począt
kowo chrześcijanie nie posiadali filozofii, ale mieli religię. Nie 
wyobrażali sobie w niej bogów, lecz uwierzyli, że Bóg w Jezu
sie Chrystusie przyszedł do nas, wszedł w ludzkie sprawy. Ja 
też uwierzyłem, gdy porównałem początek Ewangelii św. Jana 
z książką jednego z platoników lub neoplatończyków. Oba 
pisma w różny sposób mówiły o Bogu niemal to samo, z wy
jątkiem jednego – tego, że Boski Logos stał się człowiekiem 
oraz cieleśnie mieszkał, cierpiał i okazał swą chwałę wśród nas. 
Do tej prawdy nie da się dojść na drodze filozoficznej spe
kulacji, a tylko na drodze wyjątkowego doświadczenia (jak 
w przypadku apostołów) lub wiary (jak w przypadku pozo
stałych chrześcijan). Jej teoretycznym opracowaniem zaj
muje się chrześcijańska teologia objawiona, która współpra
cuje z filozofią.

Czcigodny Ojcze, a jak wyglądała Twoja przygoda z filozofią?

Początkowo kształciłem się na retora. Podczas mych studiów 
spotkałem się z pismami Cycerona, które zachęciły mnie do 
filozoficznych poszukiwań. Cyceron był eklektykiem, miesza
jącym myśli epikurejczyków, stoików i sceptyków. Od pierw
szych nauczyłem się żarliwego poszukiwania szczęścia, od dru
gich – wzniosłego spojrzenia na świat w perspektywie całości, 
a od trzecich – dystansu do ludzkich doktryn i skupienia się 
na własnym wnętrzu. Jednak jak już powiedziałem, najwięk
szym odkryciem był dla mnie neoplatonizm. On skłonił 
mnie do chrześcijaństwa. Wcześniej otarłem się o maniche
izm – synkretyczną religię założoną przez Manesa, który gło
sił odwieczną walkę i pomieszanie w świecie dwóch boskich 
sił – dobra i zła. Problem zła nurtował mnie przez całe życie…

cyceron (Marcus Tullius Cicero, 
106–43 przed Chr.) – filozof, 
mówca i polityk rzymski, który 
wypracował łacińską termino
logię filozoficzną. W poglądach 
filozoficznych był eklektykiem, 
łączącym elementy różnych 
nurtów myślowych. 
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Ekscelencjo, a jaka jest Wasza odpowiedź na problem zła? 

Istnieje absolutne dobro – Bóg, ale (wbrew manichejczykom) 
nie istnieje absolutne zło. Każde zło jest przecież zniekształce
niem, umniejszeniem lub brakiem jakiegoś dobra. Absolutne 
zło byłoby więc absolutnym brakiem, czyli nicością. A ona nie 
istnieje. Nato miast można pytać, dlaczego świat i ludzkie ży
cie zawierają tak wiele lokal nych i dolegliwych braków. Stoicy 
trafnie powiadali, że niektóre z nich są koniecz ne dla piękna 
całości. A Biblia uczy, że zło jest skutkiem grzechu, czyli przed
kładania dóbr niższych nad wyższe, a zwłaszcza dóbr stwo
rzonych nad samego Boga. Wiem, że nie są to odpowiedzi 
wyczerpujące. Jednak lepiej znaleźć Boga, choćby nie znalazło 
się odpowiedzi, niż znaleźć odpo wiedź, nie znajdując Boga. 

A skoro mówimy o złu – pozwolę sobie zauważyć – że Wa-
sze życie nie zawsze było doskonałe. 

Tak, tak. Zanim przyjąłem chrzest, a potem zostałem mni
chem i biskupem, wiodłem życie bardzo grzeszne. Nie ukry
wam. Wszystkie moje niecne czyny i postawy opisałem 
w Wyznaniach. Poczytajcie. Są one świadectwem tego, że 
nawet największy grzesznik może zostać świętym. A także 
tego, że kto w filozofii konsekwentnie szuka prawdy, znaj
dzie ją. A skoro prawda jest identyczna z Bogiem, to znaj
dzie on Boga. A jak już znajdzie Boga, będzie Go sławić. 

Pozwól, Świątobliwy Filozofie i Teologu, że zapytam na 
koniec, co się z Tobą teraz dzieje?

Najsłynniejszą starożytną kobietą filozof i pierwszą kobietą matema
tyk była przedstawicielka szkoły neoplatońskiej – Hypatia z aleksandrii  
(ok. 370–415). Słynęła nie tylko z mądrości i wszechstronnego wykształce
nia (m.in. w astronomii), lecz także z urody. Wykłady Hypatii cieszyły się 
w Aleksandrii niespotykaną popularnością. Choć była poganką, wśród jej 
uczniów znajdowali się chrześcijanie. Niestety, w wyniku zawiści, konfliktu 
politycznego i nietolerancji Hypatia została zamordowana przez nieprzy
chylną jej grupę chrześcijan. Żyjący w owych czasach historyk Kościoła So
krates Scholastyk nazwał tę zbrodnię hańbą i odejściem od nauki Chrystusa. 

hyPatia z aleKsandrii
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Nasze ciało jest kruche i umiera, gdy opuszcza je dusza. Tak 
się stało i ze mną. Jednak moja dusza nie umarła, bo nie 
opuścił jej Bóg. Ponieważ chciałem poznać tylko Boga i du
szę oraz starałem się, by była ona Jego wiernym obrazem, 
moja dusza teraz żyje i syci się Bogiem.

Warto doczytać
 • Plotyn, Enneady, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2000–2003 .

 • Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, wiele wydań (fragmenty – zob. niżej 

II.18–II.19).

 • J. Salij OP, Rozmowy ze świętym Augustynem, Poznań 1985.

 • A. Kijewska, Święty Augustyn, Warszawa 2007.

 • V. León, Matrony i hetery. Filozofki starożytnej Grecji, przeł. A. Podzielna, Warszawa 

1994. 

 • M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2010. 

Pytania do rozdziału
1. Pod jakimi względami Bóg św. Augustyna przypomina poszukiwaną przez 

wcześniejszych filozofów ostateczną zasadę przyrody, a pod jakimi jest od 

niej różny?

10. Wywiad ze św. Augustynem

79© Copyright by Wydawnictwo Academicon

W dziełach Augustyna znajdują się interesujące rozważania na temat prawdy, Boga i duszy. Z rozważań tych 
wyłania się następujące rozumowanie: 

(1)  Prawda jest czymś wiecznym i niesamodzielnym. 
(2)  Byt wieczny i niesamodzielny musi trwać w bycie wiecznym i samo dzielnym. 
(3)  Prawda trwa w bycie wiecznym i samodzielnym, a takim bytem może być tylko Bóg. 
(4) Zatem Bóg istnieje. 
(5) Niedoskonała dusza ludzka poznaje prawdę. 
(6)  Byt niedoskonały może poznać prawdę tylko dzięki podobieństwu do bytu doskonałego i wiecznego. 
(7)  Dusza ludzka poznaje prawdę dzięki podobieństwu do wiecznego Boga. 
(8)  Zatem dusza ludzka jest podobna do wiecznego Boga, czyli jest nieśmiertelna. 

Zatrzymajmy się nad przesłanką (1). Prawda jest czymś niesamodzielnym, gdyż nie jest odrębną rzeczą, lecz 
cechą twierdzeń, które są zgodne z rzeczywistością. Prawda wydaje się też czymś wiecznym, ponieważ je
śli jakiekolwiek twierdzenie jest prawdziwe, to jest prawdziwe zawsze – kiedykolwiek zostałoby wypowie
dziane. Zdanie stwierdzające datę Twych urodzin nie może przestać być prawdziwe; a kto by ją wcześniej 
przewidział, też mówiłby prawdę. Co więcej, jak powiadał Augustyn: gdy świat zginie, „czy nie będzie wtedy 
prawdziwe zdanie, że świat zginął?”. 

śW. auGustyn o PraWdzie
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2. Jakie zmiany w teorii Platona wprowadził Plotyn, którego myśl inspirowała 

św. Augustyna?

3. W jaki sposób św. Augustyn łączył dziedzictwo filozofii greckiej z wiarą 

chrześcijańską?

Pofilozofuj!
1. Zastanów się, czy teza, że Bóg stworzył świat z niczego, jest tezą: 

(a) tylko wiary, 

(b) wiary i filozofii, 

(c) wiary, filozofii i nauki. 

2. Czy uważasz, że świat stworzony przez Boga z niczego mógłby od samego 

początku zawierać zło? Bez względu na Twoją odpowiedź wyjaśnij: skąd we

dług Ciebie wzięło się w świecie zło?

3. Korzystając z poniższej systematyzacji, pomyśl, których znanych Ci filozofów sta

rożytnych można potraktować jako reprezentantów wymienionych stanowisk.
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systematyKa PoGlądóW na temat absolutu-boGa

Teizm  
(od gr. Θεός, theós – 
bóg) – istnieje Bóg, 

który stworzył świat, 
podtrzymuje go w ist-

nieniu, kieruje nim 
i się w nim objawia.

Deizm  
(od łac. deus – bóg)

– istnieje Bóg, który 
stworzył świat lub 
spowodował jego 

funkcjonowanie, lecz 
pozostawił go same-
mu sobie i w żaden 
sposób nie wpływa 

na jego dzieje ani się 
w nim nie objawia.

PanenTeizm  
(od gr. πα̃ν, pan – 

wszytko; εν, en – w; 
Θεός, theós – bóg) 

– istnieje Bóg, 
w którym znajduje 

się wszystko, co jest; 
świat jest częścią lub 
„wypływem” Boga. 

PanTeizm  
(od gr. πα̃ν, pan – 

wszytko; Θεός, theós – 
bóg) – istnieje Bóg, 
który utożsamia się 
ze światem lub jego 
wewnętrzną zasadą.

aTeizm  
(od gr. α-, a- – nie, 
bez; Θεός, theós – 

bóg) – Bóg nie 
istnieje, a świat nie 

zawiera żadnego 
czynnika boskiego.

Bóg = świat

Bóg

 świat
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Teoria piękna i sztuki – zwana od czasów nowożytnych este
tyką – stanowi ważną część filozofii. Dlaczego? Przypatrzmy 
się powodom, które sprawiły, że filozofowie poświęcali tak 
wiele czasu na refleksję o tematyce estetycznej.

Świat jest piękny
Pierwszy powód celnie przedstawiał największy polski histo
ryk filozofii i estetyki Władysław Tatarkiewicz, pisząc: „Dla 
starożytnych Greków piękno było właściwością przyrodzo
nego świata: byli pełni podziwu dla jego doskonałości, dla jego 
piękna. Świat jest piękny, a dzieło człowieka dopiero ma nim 
być, może nim być, powinno być”. Jeśli więc filozofia (powstała 
właśnie w starożytnej Grecji) ma dostarczyć nam głównego 
szkicu do obrazu świata, nie może w niej zabraknąć miejsca 
dla piękna. Innymi słowy, teoria bytu i teoria piękna splatają 
się ze sobą; lub inaczej: bez refleksji nad pięknem nie sposób 
prowadzić filozoficznych dociekań nad naturą rzeczywistości.

Tezę, że świat ze swej natury jest piękny, jako pierwszy miał 
wypowiedzieć Pitagoras (żyjący na przełomie VI i V wieku 
przed Chr.). Osiedlił się w greckich koloniach w Italii, gdzie 
założył coś w rodzaju bractwa, którego celem było doskona
lenie moralne za pośrednictwem matematyki. Podstawę ma
tematyki Pitagorasa stanowiła liczba 1 utożsamiona z poje
dynczym punktem. Kolejnym liczbom miały odpowiadać 
układy punktów (linie, płaszczyzny, bryły itd.). Pitagorej
czycy obdarzali liczby niemal czcią religijną, między in
nymi dlatego, że widzieli w nich źródło lub zasadę porządku 
świata. Świat (lub jego rusztowanie) jest przecież zestawem 
figur geometrycznych, one zaś są ostatecznie liczbami. Co 
więcej, jeśli zauważymy, że każda figura geometryczna to 

Na t ych lekc jach Nauc z ysz się:
 • objaśniać dominujące w starożytności pojęcia sztuki (jako umiejętności wytwarzania czegoś 

według reguł) i porównywać je z wybranym (nowożytnym lub współczesnym) pojęciem sztuki; 
 • dyskutować na temat „co stanowi kryterium piękna?” i w jego kontekście przedstawiać Wielką 

Teorię pitagorejczyków (proporcja jako kryterium piękna); 
 • omawiać wybrane treści (typologia sztuki poetyckiej, koncepcja tragedii, pojęcia mímēsis 

i katharsis) Poetyki Arystotelesa – pierwszego systematycznego dzieła z zakresu teorii i fi-
lozofii literatury.

Słowa kluczowe: piękno, 
proporcja, sztuka, 

filozofia, Wielka Teoria

estetyKa (gr. αίσθησις, aisthesis – 
wrażenie zmysłowe) – filozoficz

na teoria piękna i sztuki; teorię 
tę nazwali tak w nowożytności 

ci filozofowie, którzy zwrócili 
uwagę na to, że piękno nie jest 

sprawą obiektywnych kryteriów 
(np. proporcji), lecz subiektyw

nego przeżycia czy smaku. 

WładysłaW tatarKieWicz 
(1886–1981) – wybitny polski fi

lozof oraz historyk filozofii i este
tyki, autor podręcznika Historia 

filozofii, a także takich dzieł jak Hi-
storia estetyki i Dzieje sześciu pojęć.
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stosowny układ części, to okaże się, że rzeczy sprowadzają 
się do odpowiednich relacji – proporcji – między liczbami.

Wśród wspomnianych relacji Grecy szczególnie upodobali 
sobie relację zwaną złotą lub boską proporcją. Polega ona na 
tym, że stosunek całości do jej większej części ma się tak jak 
stosunek większej do mniejszej części tej całości. Naukowcy 
potwierdzili obecność złotej proporcji (lub jej wariantów) 
w różnych formach przyrody ożywionej i nieożywionej oraz 
w licznych dziełach sztuki starożytnej i nowożytnej. Dodat
kowo okazało się, że liczba stanowiąca lub wyrażająca tę pro
porcję – 1,618… – ma interesujące własności matematyczne.

Jak widać, pitagorejska teza, że zasadą rzeczywistości jest 
liczba, ma niezłe wsparcie naukowe. Nas interesują filozo
ficznokulturowe konsekwencje tej tezy. Pierwszą z nich celnie 
uchwycił włoski historyk filozofii Giovanni Reale, pisząc, że 
wraz z jej rozpowszechnieniem „świat przestał być [dla ludzi] 
terenem panowania mrocznych sił, polem działania tajemni
czych i nieprzeniknionych mocy, a stał się właśnie »porząd
kiem« […]. Porządek oznacza liczbę, a liczba oznacza rozum
ność, możliwość poznania, przeniknięcia przez myśl”. Druga 
konsekwencja tezy pitagorejczyków wiązała się z utożsamie
niem porządku liczbowego z pięknem. Mamy upodobanie 
w porządku właśnie dlatego, że zawsze jawi się nam on jako 
piękny. Tak powstała Wielka Teoria, która głosi, że piękno 
polega na właściwej proporcji między częściami danej cało
ści. Jej wzorcowym przykładem jest wszechświat, na którego 
oznaczenie Grecy użyli słowa kosmos – słowa, które łączy ta
kie znaczenia jak: ozdoba, porządek, świat. Wszechświat to 
pole symetrii (współmierności) jego składników, które z ko
lei – wydając dźwięki – tworzą ich harmonię (zestrój). Tak po
wstaje przepiękna kosmiczna muzyka sfer, której – jak mieli 
mawiać pitagorejczycy – nie słyszymy tylko dlatego, że się do 
niej przyzwyczailiśmy. Zresztą nie musimy jej słyszeć. Wy
starczy, że ją intelektualnie pojmiemy, tak jak wirtuoz uchwy
tuje zapis nutowy, zanim odtworzy go w formie dźwiękowej.

Sztuka to część życia
Wielka Teoria pitagorejczyków dominowała w kulturze eu
ropejskiej do XVIII wieku. Od tego czasu zwracano więk
szą uwagę na inne kryteria piękna, a nawet sugerowano, że 

WielKa teoria – teoria piękna 
i sztuki, którą zapoczątkowali 
pitagorejczycy i która głosi, że 
istotą piękna oraz kryterium 
dobrej sztuki jest proporcja, 
czyli odpowiedni stosunek 
między częściami a całością. 

PitaGoras z samos (ur. ok. 
570 przed Chr.) – filozof grecki, 
twórca szkoły i doktryny o cha
rakterze naukoworeligijnym (pi
tagoreizm). Świat rozumiał jako 
harmonię i chciał go wyjaśnić 
nie w kategoriach podstawowe
go tworzywa, jak to czynili filozo
fowie ze szkoły jońskiej, ale przez 
odkrycie jego struktury mate
matycznej. Prawdopodobnie 
przyjmował doktrynę wędrówki 
dusz (metempsychozę). 
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piękno jest jedynie sprawą indywidualnego wyczucia po
szczególnych ludzi. W podobnym czasie estetycy zaczęli się 
też bardziej interesować sztuką niż pięknem.

Dlaczego sztuka jest ważna dla filozofów? Dlatego, że – jak 
pierwszy zauważył Arystoteles – stanowi istotną sferę ludz
kiego życia. Arystoteles twierdził, że każdy z nas żyje w trzech 
sferach – poznawania, działania i wytwarzania – a sztuka to 
umiejętność wytwarzania rozumnego, opartego na regułach. 
Niemal nieustannie poznajemy i działamy, ale także nieustan

Fresk Szkoła ateńska, nama-
lowany przez Rafaela w la-
tach 1509–1511 na zlecenie 
papieża Juliusza II. 
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nie wytwarzamy – potrawy, ubrania, meble, ozdoby, zabawki 
itd. Można coś tworzyć przypadkowo lub niedbale, a można 
też robić to w sposób uporządkowany i sprawny. Ten drugi 
sposób nazywamy właśnie sztuką. Część sztuk jest dostępna 
dla specjalistów (np. budowanie domu), część jednak – jak na 
przykład sztuka gotowania – jest sprawą codzienności. Twór
cze życie polega na opanowywaniu odpowiednich sztuk i cie
szeniu się ich wytworami, stosownie do naszych potrzeb. Bez 
sztuki nie można więc osiągnąć pełni człowieczeństwa. W ta
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kim razie filozof, który chce dostarczyć nam recepty na do
bre życie, nie może w swoich rozważaniach pominąć sztuki.

Potrzebujemy piękna
Zwróćcie uwagę, że niektóre sztuki służą potrzebom prak
tycznym, a inne – intensyfikacji naszego kontaktu z pięk
nem. Starożytni myśliciele nie w pełni uświadamiali sobie 
różnicę między sztukami pierwszymi (użytecznymi) a sztu
kami drugimi (pięknymi), gdyż dla nich to, co użyteczne, 
musiało być piękne, i na odwrót. Pamiętajcie, że operowali 
oni pojęciem piękna jako proporcji, a jedną z jej głównych 
odmian jest dostosowanie do celu czy do odpowiednich po
trzeb. Zresztą trudno sobie wyobrazić przedmiot użyteczny, 
w którym nie zachodzi właściwy stosunek części do całości 
oraz części między sobą.

W nowożytności coraz wyraźniej uświadamiano sobie 
odrębność sztuk pięknych, a tym samym szczególną wagę 
potrzeby piękna na tle innych ludzkich potrzeb. Potrzeba ta 
musiała stać się przedmiotem uwagi filozofów, gdyż zdawała 
się należeć do czynników wyróżniających człowieka w ca
łym świecie ożywionym. W związku z tym, z biegiem czasu, 
termin sztuka zarezerwowano właśnie dla sztuk pięknych, 
zawężając jego starożytne znaczenie. Spierano się przy tym 
o istotę tak, na nowo, pojętej sztuki. Wielości jej koncepcji 
sprzyjało odchodzenie od Wielkiej Teorii piękna: jeśli panuje 
niezgoda co do tego, czym jest piękno, to tym bardziej co do 
tego, czym jest sztuka, która owo piękno ma niejako uosa
biać. Do tego dochodzi ogromne bogactwo odmian sztuki lub 
aktywności artystycznych, których jest coraz więcej, a nie
które z nich okazują się wręcz bardzo dziwne, naruszające 
gust tradycyjnie nastawionych smakoszy piękna.

według Arystotelesa rozumne wytwarzanie rzeczy użytecznych i pięknych

zachwyt, wzruszenie lub wstrząswedług W. Tatarkiewicza

cele sztuKi

cel sztuki
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Wobec takiej sytuacji – wielości koncepcji i odmian sztuki 
pięknej – cytowany tu już Władysław Tatarkiewicz zapropo
nował definicję, która zwięźle zbiera w jedną całość wszystkie 
znane mu teorie i rodzaje sztuki nowożytnej i współczesnej. 
Definicja ta brzmi następująco: „dzieło sztuki jest odtworze
niem rzeczy bądź konstrukcją form, bądź wyrażaniem prze
żyć, jednakże tylko takim odtworzeniem, taką konstrukcją, 
takim wyrazem, jakie są zdolne zachwycać, bądź wzruszać, 
bądź wstrząsać”. Jak myślicie, czy Tatarkiewiczowi udało się 
w tej definicji objąć wszystkie przypadki sztuki? A może zna
cie jakieś dzieło sztuki, które pod tę definicję nie podpada?

Sztuka uwzniośla
Zatrzymajmy się na koniec na możliwych celach sztuki, 
które wymienia się w powyższej definicji: zachwyt, wzru
szenie, wstrząs. Te trzy przeżycia wiążą się z bardzo sil
nymi uczuciami, które pod wpływem obcowania z dziełem 
sztuki (na przykład z budzącą trwogę lub litość tragedią) 
niejako wyładowujemy z siebie. Arystoteles w swej Poetyce 

– pierwszym w historii całościowym wykładzie teorii litera
tury – nazywał to wyładowanie oczyszczeniem (po grecku 
κάθαρσις – katharsis). Być może Arystotelesowi chodziło 
o to, że sztuka, intensyfikując w nas, a potem gwałtownie 
z nas wylewając wzniosłe uczucia, oczyszcza naszą duszę. 
Jeśli sztuka naprawdę leczy z chorób duszy, gdyż wskazuje 
jej sprawy godne człowieka i zachęca do refleksji nad sen
sem życia, to istnieje jeszcze jeden powód, dla którego filo
zofia tak mocno związała się ze sztuką. Polega on na tym, że 
i sztuka, i filozofia dotyczą rzeczy najważniejszych, a zwraca
jąc umysł ludzki ku wzniosłości, kształtują jego najpiękniejsze  
oblicze.

 • piękno jest istotną właściwością rzeczywistości i nie może być po-
minięte w jej całościowej teorii; 

 • wytwarzanie rzeczy pięknych i użytecznych to ważny aspekt ży-
cia ludzkiego; 

 • obcowanie z pięknem to jedna z najważniejszych potrzeb czło-
wieka, która wyznacza nasze człowieczeństwo; 

 • sztuka odwraca umysł ludzki od przyziemności do wzniosłości. 

dlaczeGo teoria PięKna i sztuKi jest Ważną częścią filozofii? 
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Warto doczytać
 • Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, wiele wydań (fragment – zob. niżej II.12).

 • W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, 

przeżycie estetyczne, Warszawa 1976.

 • G. Reale, Historia filozofii starożytnej, przeł. I. Zieliński, t. 1, Lublin 1993.

 • F. Corbalan, Złota proporcja. Matematyczny język piękna, przeł. W. Bartol, Barcelona 

2012.

 • J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, 

przeł. M. Godyń, Kraków 1996.

 • J. Wojtysiak, Filozofia i życie, Kraków 2007. 

 • M. Iwanicki, Sokrates i syreny. 55 podróży filozoficznych po świecie podksiężycowym 

i nadksiężycowym, https://filozofuj.eu/sokrates/ [dostęp: 3.06.2020].

Pytania do rozdziału
1. Czym jest zasada przyrody według pitagorejczyków?

2. Co głosi Wielka Teoria piękna?

3. Jaką funkcję przypisywał sztuce Arystoteles?

Pofilozofuj!
1. Czy podana przez Władysława Tatarkiewicza definicja sztuki wydaje Ci się 

właściwa? Czy potrafisz wskazać jakieś dzieła sztuki, których ona nie obejmuje, 

albo jakieś rzeczy, które spełniają tę definicję, mimo że nie są dziełami sztuki?

2. Czy według Ciebie wielka sztuka może być niebezpieczna lub zła w tym sen

sie, że nie tylko leczy choroby duszy, lecz także je wywołuje? Jeśli tak – podaj 

przykłady złej sztuki. Jeśli nie – wyjaśnij, dlaczego myślisz, że sztuka nie może 

wywoływać moralnego zła. 
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T ak jak nie można znać literatury, nie czytając utworów lite-
rackich, tak też nie można znać filozofii, ograniczając się do 
czytania opracowań, bez sięgania do tekstów klasyków filo-

zofii. Dlatego zachęcamy do zmierzenia się w szkole i w domu 
z fragmentami (wymienionych w podstawie programowej) dzieł 
wielkich filozofów starożytnych, o których mowa w podręcz-
niku. Nie jest to zadanie łatwe; jego realizację ułatwią jednak 
lektura odpowiednich rozdziałów książki, dołączone notki oraz 
pytania i ćwiczenia pod każdym tekstem. Te ostatnie mają nie 
tylko pomóc w pogłębieniu wiedzy na temat filozofii, jej dzie-
jów i związków z innymi działami kultury, lecz także zachęcić do 
prób samo dzielnego myślenia zgodnie z zasadami logiki. Zaczy-
namy od Platona, gdyż po wcześniejszych myślicielach pozostały 
co najwyżej rozproszone, krótkie i niejasne fragmenty ich pism. 

część ii

ii. Teksty źródłowe
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1. Platon, Obrona Sokratesa

Sokrates – pierwszy wielki filozofhumanista – został oskarżony 
przez Meletosa o bezbożność i demoralizację młodzieży. Pla
ton – uczeń Sokratesa – zawarł w dialogu Obrona Sokratesa 
mowy obrończe swego mistrza przed sądem ateńskim (któ
rych trzy fragmenty prezentujemy niżej). Są one jednym z głów
nych źródeł naszej wiedzy o poglądach Sokratesa i jego sztuce 
logicznej argumentacji. Argumentacja ta nie trafiła do umysłów 
i serc większości jego pierwotnych słuchaczy – może jednak trafi 
do Ciebie. Więcej o Sokratesie – zob. rozdz. I.5. 

Platon, Obrona Sokratesa, przeł. R. Legutko, Kraków: Ośrodek My
śli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 
2007, s. 43–45 (25c–26a), s. 45–51 (26b–28a), s. 81–85 (40c–41d). Nu
mery i litery w nawiasie oznaczają strony ze wzorcowego wyda
nia pism Platona w oryginale (oznaczenia te są umieszczane na 
marginesach przekładów tych pism).

Sokrates: A czy jest ktoś, kto chciałby od swoich towarzyszy 
raczej doznać szkody niż dobrodziejstwa? Odpowiedz, przy
jacielu, gdyż prawo nakazuje ci odpowiedzi udzielić. Czy jest 
ktoś, kto chce doznać szkody?

Meletos: Ależ skąd.

Sokrates: No, a teraz powiedz mi, czy sprowadziłeś mnie 
przed sąd, ponieważ demoralizuję młodzież i czynię ich nik
czemnikami umyślnie, czy też nieumyślnie?

Meletos: Umyślnie, według mnie.

Sokrates: Jakże to, Meletosie. Czy ty w twoim wieku, tak 
dużo jesteś mądrzejszy ode mnie, który mam już tyle lat, że 
pojąłeś, iż ludzie źli mają zły wpływ na swoje najbliższe oto
czenie, zaś dobrzy dobry, ja natomiast miałbym dojść do takiej 
głupoty, nie wiedząc, że jeśli kogoś z otoczenia uczynię gor
szym, to mogę oczekiwać, iż doznam od niego czegoś złego? 
I miałbym, jak mówisz, czynić to zło umyślnie? 
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Nie przekonałeś mnie Meletosie, i sądzę, że żaden czło
wiek nie da się za nic przekonać. Albo więc ja nie demorali
zuję, albo jeśli demoralizuję, to nieumyślnie, zaś w każdym 
przypadku ty mówisz rzecz nieprawdziwą. Jeśli bowiem de
moralizuję nieumyślnie, takich przejawów nieświadomego 
szkodnictwa prawo do tej pory nie stawia przed sądem, po
przestając na indywidualnych pouczeniach i ostrzeżeniach. 
Jasne jest wszak, że gdy się nauczę, przestanę robić to, co robię 
nieumyślnie. Ty zaś unikałeś mojego towarzystwa i nie chcia
łeś mnie pouczyć, teraz zaś stawiasz mnie przed sądem, gdzie 
prawo stawia ludzi, którzy potrzebują kary, a nie nauk. […] 

Sokrates: Powiedz nam w takim razie, Meletosie, w jaki spo
sób według ciebie demoralizuję młodzież. W świetle skargi, 
jaką napisałeś, to jest jasne: ja nauczam, aby nie uznawać bo
gów, których uznaje państwo, lecz inne nowe duchy, daimo-
niony. Czy nie tak właśnie, według ciebie, przy pomocy mo
ich nauk dokonuję demoralizacji?

Meletos: Właśnie tak, i podkreślam to z całą mocą.

Sokrates: Ale na bogów, Meletosie, na tych bogów, o któ
rych tutaj się mówi, powiedz jeszcze coś dokładniejszego mnie 
oraz tym tu czcigodnym mężom. Nie mogę bowiem pojąć, 
która z tych dwóch ewentualności zachodzi: czy mówisz, że 
nauczam, iż należy uznawać istnienie jakichś bogów – tak 
więc uznaję, że bogowie istnieją i w żadnym razie nie jestem 
ateistą oraz nie popełniam zarzucanej zbrodni – lecz nie tych, 
których uznaje państwo, a jakichś innych, i właśnie oskarżasz 
mnie o to, że uznaję innych – czy też twierdzisz, że ja w ogóle 
nie tylko sam bogów nie uznaję, ale innych tego nauczam.

Meletos: Tak właśnie twierdzę, że ty w ogóle nie uznajesz 
bogów.

Sokrates: Cóż ty za dziwne rzeczy opowiadasz, Meletosie. Nie 
uznaję zatem za bogów ani słońca, ani księżyca, tak jak inni ludzie?

Meletos: Nie, na Zeusa, czcigodni sędziowie, ponieważ on 
mówi, że słońce to kamień, a księżyc to ziemia.
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Sokrates: Czy wydaje ci się, drogi Meletosie, że oskarżasz 
Anaksagorasa? Czy w aż takiej pogardzie masz sędziów, uwa
żając, że nie znają oni dzieł pisanych i nie wiedzą, iż księga 
Anaksagorasa z Klazomenów pełna jest podobnych stwier
dzeń. A ponadto, czy to ode mnie młodzież dowiaduje się 
o tych rzeczach, które można niekiedy kupić na kiermaszu 
za nie więcej niż drachmę i pośmiać się z Sokratesem, gdyby 
przypisywał sobie owe poglądy, tym bardziej, iż są one na
der dziwaczne? Na Zeusa, Meletosie, czy takie jest faktycz
nie twoje zdanie, że ja nie uznaję istnienia żadnego boga?

Meletos: Nie, na Zeusa, żadnego w ogóle.

Sokrates: Trudno w to uwierzyć, Meletosie, również, jak 
sądzę, tobie samemu. Mnie się wydaje, mężowie ateńscy, 
iż ten człowiek jest pyszałkowaty i zuchwały, i że, mówiąc 
krótko, napisał skargę motywowany jakąś pychą i młodzień
czą zuchwałością.

To tak jakby starał się ułożyć grę: „Czy Sokrates, ów mę
drzec, pozna się, że ja stroję żarty i mówię rzeczy, które so
bie zaprzeczają, i czy też oszukam jego oraz innych, którzy 
będą mnie słuchać?”. Według mnie popada on we własne 
sprzeczności w skardze, gdzie tak jakby mówił: „Sokrates 
popełnia zbrodnię, bogów nie uznając, lecz bogów uznając”. 
To są jednak zwykłe gierki żartownisia.

Zbadajcie wraz ze mną, mężowie ateńscy, dlaczego taki sens 
widzę w jego słowach. Odpowiadaj nam, Meletosie. Wy nato
miast, jak na początku was prosiłem, pamiętajcie, by nie wyrażać 
głośno oburzenia na mój zwykły sposób prowadzenia dyskusji.

Czy wśród ludzi jest ktoś taki, Meletosie, kto uznawałby 
istnienie spraw ludzkich, ale nie uznawałby ludzi? Niech on 
odpowie, mężowie, i niech nie przerywa ciągle okrzykami 
oburzenia. Czy jest ktoś, kto nie uznawałby koni, uznając 
sprawy końskie; kto nie uznawałby istnienia flecistów, uzna
jąc sprawy fletowe? Nie ma nikogo takiego, wzorowy oby
watelu – skoro nie chcesz odpowiedzieć, to ja to teraz mó
wię tobie, a także innym tu obecnym. Ale za to w następnej 
kwestii udziel mi odpowiedzi.

Czy jest ktoś, kto uznawałby istnienie spraw duchowych, 
a nie uznawałby duchów?
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Meletos: Nie ma.

Sokrates: Wielce to było pomocne, że odpowiedziałeś, acz 
niechętnie i zmuszony przez sędziów. Mówisz więc, że uznaję 
sprawy duchowe i o nich nauczam, czy to o nowych, czy o sta
rych, ale w każdym razie jest to, wedle twoich słów, uznawa
nie jakichś spraw duchowych, co zostało także przez ciebie 
stwierdzone w zaprzysiężonym oświadczeniu oskarżyciel
skim. Skoro zaś uznaję sprawy duchowe, to zapewne muszę 
również z konieczności uznawać duchy. Czy nie tak? Jasne, że 
tak. Zakładam – wobec braku odpowiedzi – że się zgadzasz.

Ale czy duchów nie uważamy za bogów lub boże potom
stwo? Tak czy nie?

Meletos: Tak.

Sokrates: No więc skoro wierzę w duchy, tak jak mówisz, 
oraz jeśli duchy są pewnego rodzaju bogami, to byłoby właś
nie tak, jak stwierdziłem, że ty grasz w zagadki i żartujesz 
sobie, mówiąc, że nie wierzę w bogów, a to znowu, że w nich 
wierzę, o ile wierzę w duchy. Jeśli natomiast duchy są dziećmi 
bogów, jakimś nieprawym potomstwem, czy to z nimf, czy 
z jakichś innych istot, o których się opowiada, to który czło
wiek będzie wierzył w potomstwo ludzi i bogów, a w bogów 
nie? Równie niemądre byłoby gdyby ktoś wierzył w potom
stwo koni oraz osłów, czyli muły, natomiast nie wierzył w ist
nienie koni i osłów.

Musi zatem być tak, Meletosie, że napisałeś ową skargę 
albo po to, by wystawić nas na próbę, albo dlatego, że nie po
trafiłeś wskazać, o jaką rzeczywistą zbrodnię mógłbyś mnie 
oskarżyć. Jak więc przekonasz kogokolwiek, kto posiada cho
ciaż trochę rozumu, że ten sam człowiek nie może wierzyć 
jednocześnie w sprawy duchowe i sprawy boskie, oraz znowu 
że tenże sam człowiek nie wierzy ani w duchy, ani w bogów, 
ani w bohaterów? Tego się nijak zrobić nie da. […] 

Sokrates: Na temat tego, co stanie się potem, pragnę wypo
wiedzieć proroctwo wobec obywateli, którzy głosowali za ska
zaniem mnie. Doszedłem już bowiem do momentu, w którym 
ludzie szczególnie skłonni są prorokować, to jest do chwili, 
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gdy zbliża się śmierć. Oświadczam więc wam, którzy mnie 
zabiliście, że zaraz po mojej śmierci spotka was kara, i to, na 
Zeusa, o wiele straszniejsza od tej, jaką wymierzacie, zabi
jając mnie. To, co dzisiaj uczyniliście, zrobiliście w przeko
naniu, że uwolnicie się od szukania uzasadnienia dla włas
nego życia, lecz – tego jestem pewien – przydarzy się wam coś 
całkiem przeciwnego. Będzie tu więcej takich, którzy żądać 
będą od was owych uzasadnień, a których teraz ja powstrzy
mywałem, choć wy tego nie dostrzegaliście. I będą oni tym 
dotkliwsi, że młodsi, zaś was to jeszcze bardziej poruszy. Je
śli bowiem uważacie, że przez zabijanie ludzi powstrzyma
cie kogoś od ganienia was za to, że nie żyjecie przyzwoicie, 
to rozumujecie błędnie. Taki sposób uwolnienia się nie jest 
ani skuteczny, ani godny; najpiękniejszy zaś i najłatwiejszy 
sposób to nie ograniczać innych, lecz starać się samemu być 
możliwie najlepszym. Takie prorocze słowa kieruję do was, 
którzyście mnie skazali i żegnam się z wami.

Z tymi zaś, którzy głosowali za uwolnieniem, chętnie 
bym o zaszłych wydarzeniach porozmawiał, dopóki urzęd
nicy są zajęci, a ja jeszcze nie udałem się tam, gdzie po przy
byciu będę musiał umrzeć. Trwajcie więc, mężowie, przy 
mnie przez ten czas. Nie ma przeszkód, abyśmy ze sobą po
gwarzyli, skoro wolno.

Wam, którzy jesteście moimi przyjaciółmi, jestem gotów 
pokazać znaczenie tego, co mi się właśnie zdarzyło.

Przytrafiło mi się bowiem, sędziowie – a nazywając was 
sędziami, używam tego słowa w sensie właściwym – coś nie
zwykłego. Mój zwykły głos wieszczący, głos daimoniona, 
w przeszłości wielokrotnie pojawiał się i sprzeciwiał nawet 
w najbłahszych okazjach, jeśli miałem zrobić jakąś rzecz nie
słuszną. Teraz przydarzyło mi się coś, co oglądacie na własne 
oczy, coś, co ktoś uważałby pewnie za ostateczne nieszczęście 
i co jest powszechnie tak właśnie traktowane. Mnie wszelako 
znak boga nie sprzeciwił się wówczas, gdy rano wychodziłem 
z domu, ani kiedy przyszedłem tutaj do sądu, ani w żadnym 
momencie mojej mowy przed jakąkolwiek wypowiedzią, choć 
przy innych okazjach często powstrzymywał mnie w czasie 
mówienia. Teraz nie sprzeciwił się jednak w żadnym momen
cie całego zdarzenia, czy to w stosunku do tego, co zrobiłem, 
czy to w stosunku do tego, co powiedziałem.
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A jaka jest, wedle mego przypuszczenia, tego przyczyna? 
Powiem wam. Uważam, że rzecz, jaka mi się wydarzyła, jest 
czymś dobrym, a ci z nas, którzy sądzą, iż śmierć jest zła, po
sługują się z pewnością błędnym wyjaśnieniem. Mam na to 
wielkie świadectwo: niepodobna, by mój zwykły głos nie wy
raził sprzeciwu, gdyby moje działanie nie miało przynieść 
czegoś dobrego.

Rozważmy jeszcze i to, do jakiego stopnia można żywić 
nadzieję, że śmierć jest czymś dobrym. Śmierć wszak to jedna 
z dwóch rzeczy: albo jest ona czymś w rodzaju nicości, a czło
wiek zmarły nie doznaje niczego, albo, jak mówią, stanowi 
ona jakąś zmianę i przemieszczenie duszy z tego świata do 
innego. W przypadku gdy nie występuje żadne doznanie, lecz 
doświadczamy czegoś podobnego do snu i to takiego, kiedy 
ktoś zasypia i nic mu się nie śni, to wówczas śmierć stano
wiłaby dla nas wspaniały zysk. Bo, według mnie, gdyby ktoś 
miał wybierać między nocą, podczas której zasnął tak głę
boko, iż we śnie nic mu się nie pojawiło, a innymi nocami 
i dniami swojego życia, i porównał je z tą właśnie nocą, zaś 
po rozważeniu miałby powiedzieć, ile lepszych i przyjem
niejszych dni i nocy przeżył od tamtej, to sądzę, że nie tylko 
zwykły człowiek, ale sam Wielki Król z łatwością by je zli
czył w stosunku do innych dni i nocy. Gdyby więc śmierć 
była czymś w tym rodzaju, to twierdzę, iż stanowiłaby zysk, 
bo w takim przypadku czas w swojej całości nie wydaje się 
ani o odrobinę dłuższy niż jedna noc.

Jeśli natomiast śmierć podobna jest do wyjazdu stąd do 
innego miejsca i prawdą jest to, co się mówi, iż w tamtym 
świecie znajdują się wszyscy zmarli, to jakież większe dobro, 
czcigodni sędziowie, może być od czegoś takiego? Gdy ktoś 
uda się do Hadesu, a uwolniwszy się od tych, którzy jedynie 
mienią się sędziami, odkrywa sędziów prawdziwych, o któ
rych mówi się, iż sądzą na tamtym świecie – Minosa, Ra
damantysa, Aiakosa, Triptolemosa oraz innych, którzy spo
śród półbogów byli sprawiedliwymi w swoim życiu, to czy 
owa podróż byłaby czymś przykrym?

Ileż niejeden z was dałby za możliwość przebywania ra
zem z Orfeuszem, Muzaiosem, Hezjodem czy Homerem? 
Co do mnie, to – jeśli owe rzeczy są prawdziwe – ja jestem 
gotów umrzeć nawet kilka razy. Bo dla mnie samego pobyt 
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tam byłby wspaniały, gdybym spotkał Palamedesa i Aiasa, 
syna Telemacha i być może kogoś innego z dawnej epoki, kto 
umarł przez niesprawiedliwy wyrok. Zestawiłbym przeżycia 
własne z ich przeżyciami, co, jak sądzę, nie byłoby dla mnie 
przykre. Najważniejsze jednak jest to, że spędzałbym czas ba
dając i rozpytując istoty z tamtego świata, tak jak czyniłem 
to w stosunku do istot z tego, sprawdzając, który z nich jest 
mądry, a który takim się wydaje, choć nim nie jest.

Ileż niejeden z was, czcigodni sędziowie, dałby za to, by 
poddać badaniu męża, który prowadził wielkie wojsko pod 
Troję, czy Odyseusza, czy Syzyfa, czy liczne rzesze innych 
mężów i niewiast, jakich można wymienić. Rozmowa z nimi 
w tamtym świecie, wspólne przebywanie oraz badanie zaiste 
ogromnym byłyby szczęściem. W każdym razie nie ma wąt
pliwości, że za takie rzeczy nie skazują tam na śmierć. Spośród 
rozmaitych powodów, dla których istoty tam przebywające 
szczęśliwsze są od istot tutaj jest ten, że już przez resztę czasu 
pozostają nieśmiertelnymi, o ile prawdą jest to, co się opowiada.

Powinniśmy zatem, czcigodni mężowie, żywić dobrą na
dzieję wobec śmierci, i to jedno uważać za prawdziwe, że 
żadne zło nie jest udziałem dobrego człowieka ani za życia, 
ani po śmierci, i że bóg nie zaniedbuje troski o jego sprawy.

Pytania i ćwiczenia
1. W pierwszym fragmencie Sokrates argumentuje, że oskarżenie Meletosa do

tyczące umyślnego psucia młodzieży jest fałszywe. Główny argument Sokra

tesa można zapisać następująco: 

Przesłanka 1.  Jeżeli Sokrates psuje młodzież umyślnie, to umyślnie pragnie 

doznać szkody.

Przesłanka 2. Sokrates (ani nikt inny) nie pragnie umyślnie doznać szkody.

Wniosek: Zatem Sokrates nie psuje młodzieży umyślnie. 

Rozumowanie to jest zgodne z prawami logiki. Jak oceniasz jego przesłanki? 

Którą z przesłanek tego argumentu uważasz za słabszą? Jak argumentował

byś przeciwko jej przyjęciu?

2. W drugim fragmencie Sokrates argumentuje, że oskarżenie Meletosa prowa

dzi do wewnętrznej sprzeczności, a zatem musi być fałszywe. Jego argument 

można zapisać następująco: 
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Przesłanka 1.  Jeżeli oskarżenie Meletosa jest prawdziwe, to Sokrates nie wie

rzy w bogów.

Przesłanka 2.  Jeżeli oskarżenie Meletosa jest prawdziwe, to Sokrates wierzy 

w bogów.

Wniosek:  Zatem Sokrates wierzy i nie wierzy w bogów, co jest wewnętrz

nie sprzeczne, a więc fałszywe.

Którzy filozofowie – znani Ci z rozdz. I.3 – posługiwali się podobnym typem 

argumentu (rozumowania)? Jak on się nazywa i co stanowi jego istotę? 

3. W trzecim fragmencie Sokrates argumentuje, że śmierć (a jego śmierci doma

gali się oskarżyciele) nie jest, wbrew pozorom, czymś złym – czymś, czego na

leżałoby się obawiać. Jego argument można zapisać następująco: 

Przesłanka 1.  Śmierć jest czymś podobnym do pozbawionego marzeń snu 

lub podróżą do lepszego świata.

Przesłanka 2.  Jeżeli śmierć jest czymś podobnym do pozbawionego marzeń 

snu, to nie jest zła.

Przesłanka 3.   Jeżeli śmierć jest podróżą do lepszego świata, to nie jest zła.

Wniosek: Zatem śmierć nie jest zła.

Oceń poprawność powyższego argumentu Sokratesa. Zastanów się przy tym 

nad dwoma sprawami: 

(a) Czy śmierć mogłaby być czymś innym niż coś podobnego do pozbawio

nego marzeń snu lub podróż do lepszego świata?

(b) Czy analogia między śmiercią a pozbawionym marzeń snem jest trafna? 

Jakie znaczenie ma fakt, że sen dobiega końca, a nieistnienie po śmierci 

jest potencjalnie nieskończone? 

4. Większość ludzi prawdopodobnie nie zgodziłaby się z Sokratesem, że stan śmierci 

jest lepszy od życia. Jak mógłby wyglądać podany przez nich kontrargument? 

5. Czytając samodzielnie Obronę Sokratesa, poszukaj jeszcze innych argumen

tów Sokratesa i spróbuj je zapisać w formie przesłanek i wniosku. 

6. Wiemy, że Sokrates miał możliwość uciec z więzienia i uniknąć śmierci. Mo

głoby się wydawać, że powinien był to uczynić – wyrok był wszak niespra

wiedliwy. Przeczytaj krótki dialog Platona Kriton, w którym Sokrates wyjaśnia 

powody, które kazały mu pozostać w więzieniu. Wylicz i zanalizuj te powody 

oraz zastanów się, czy są wystarczające do podjęcia tak szczególnej decyzji. 

7. W trzecim fragmencie tekstu Sokrates powołuje się na „głos wieszczący, głos 

daimoniona”, który zawsze odwodził go od zła. Czy według Ciebie można ten 

głos utożsamiać z sumieniem? Odpowiedź uzasadnij. 
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8. Wskaż w literaturze i historii przykłady osób, które heroicznie stawiały czoło 

niezasłużonej karze. Porównaj je z Sokratesem. 

9. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem obecnym na rozprawie sądowej So

kratesa. Napisz reportaż zatytułowany „Sprawa Sokratesa”. 
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Platoński dialog Fedon przedstawia jeden dzień z życia Sokratesa – 
dzień niezwyczajny, bo ostatni. Filozof, niesprawiedliwie skazany 
na śmierć przez sąd ateński, rozważa z uczniami relację między 
duszą a ciałem. W tym kontekście formułuje – przypisywane póź
niej Platonowi – słynne argumenty za nieśmiertelnością duszy. 
Można zastanawiać się nad poprawnością lub siłą tych argumen
tów, ale postawa Sokratesa wobec zbliżającej się śmierci budzi 
podziw. Filozof umiera pogodnie i bez lęku, dobrowolnie rezyg
nując z przygotowanej przez przyjaciół ucieczki z więzienia. Wię
cej o Sokratesie i Platonie – zob. rozdz. I.5 i I.6. 

Platon, Fedon, przekład i komentarz R. Legutko, Kraków–War
szawa: Ośrodek Myśli Politycznej, Państwowy Instytut Wydawni
czy i Teologia Polityczna 2017, s. 307–313 (78d–80b). 

– Sama istota, o której wypowiadając się w pytaniach 
i odpowiedziach, mówimy, że jest: czy jest ona zawsze stała 
i taka sama, czy też zmienna? Równość sama, piękno samo, 
cokolwiek będące samym, istotność – czy dopuszczają one 
jakąkolwiek zmianę? Czy też cokolwiek będące samym, co 
jest jedno ideowe, pozostaje zawsze samo w sobie i stale ta
kie samo, i nigdy w żaden sposób i pod żadnym względem 
nie podlega jakiemukolwiek przekształceniu?

– Musi pozostawać stałe i niezmienne, Sokratesie – rzekł 
Kebes.

– A jak to wygląda w przypadku rozlicznych rzeczy pięk
nych, takich jak ludzie, konie, płaszcze czy jakiekolwiek inne 
tego typu? Jak w przypadku rzeczy równych [lub pięknych] 
czy wielu innych, biorących nazwę od owych [idei]? Czy są 
one takie same, czy też, zupełnie przeciwnie, wypadałoby po
wiedzieć, że nigdy nie są te rzeczy takie same ani w stosunku 
do siebie, ani w stosunkach z innymi rzeczami?

– Tak się właśnie z nimi dzieje – odparł Kebes. – One ni
gdy nie są takie same.

– Ale jeśli o nie idzie, to możesz je i dotknąć, i zobaczyć, 
i doznać innymi zmysłami, natomiast wobec tych [istot], które 
są niezmienne, nie ma niczego, czym mógłbyś je uchwycić 
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poza racjonalnym wnioskowaniem. Tego typu [istoty] są więc 
niewidzialne i zobaczyć się ich nie da?

– Z całą pewnością jest to prawda.
– Przyjmijmy zatem, jeśli chcesz, że istnieją dwa rodzaje 

przedmiotów, rodzaj widzialny i rodzaj niewidzialny.
– Przyjmijmy – odpowiedział.
– I że ten, co niewidzialny, jest zawsze taki sam, zaś ten, 

co widzialny, nigdy.
– Tak, to też przyjmijmy.
– Idźmy dalej – rzekł tamten. – Czy nie jest tak, że w nas 

samych istnieje ciało jak i dusza?
– Jakżeby inaczej.
– Do którego rodzaju, powiemy, ciało jest bardziej podobne 

i z którym bardziej spokrewnione?
– Dla każdego jest jasne – odrzekł – że z tym, co widzialne.
– No a dusza? Czy jest widzialna czy niewidzialna?
– Przez ludzi, w każdym razie, nie jest widzialna, Sokratesie.
– Ale mówimy przecież o tym, co widzialne i niewidzialne 

z uwagi na naturę ludzi. A może uważasz, że z uwagi na ja
kąś inną naturę?

– Na naturę ludzi.
– A zatem co powiemy o duszy? Że widzialna, czy też że 

niewidzialna?
– Nie można jej zobaczyć.
– Zatem niewidzialna?
– Tak.
– Dusza jest więc bardziej niż ciało podobna do tego, co 

niewidzialne, zaś ono do tego, co widzialne.
– Z całą pewnością, Sokratesie, tak musi być.
– No, a czy nie mówiliśmy przed chwilą, że kiedy dusza 

korzysta z ciała dla badania czegokolwiek, czy to za pomocą 
wzroku, czy słuchu, czy jakiegoś innego zmysłu – korzysta
nie z pomocy ciała polega bowiem właśnie na badaniu rzeczy 
zmysłem – wtedy ciało ciągnie ją do tych rzeczy, które nigdy 
nie są takie same? Ona zaś błąka się, pełna niepokoju, zata
czając się niby pijana, bo się z rzeczami tego rodzaju zetknęła?

– Istotnie.
– Gdy zaś prowadzi badania sama przez siebie, to odcho

dzi wtedy w tamtą stronę, w kierunku tego, co czyste, i tego, 
co jest zawsze i co jest i nieśmiertelne i niezmienne. A będąc 
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z tym spokrewniona, zawsze znajdzie się w pobliżu tego, je
śli tylko zostanie sama ze sobą i jeśli będzie mogła. A wtedy 
następuje koniec błąkania się i przy takich rzeczach pozo
staje zawsze niezmiennie taka sama, bo z nimi się zetknęła. 
A taki jej stan nazwiemy mądrością, nieprawdaż?

– Bardzo pięknie i bardzo dobrze to powiedziałeś, Sokratesie.
– A jak ci się wydaje – jeśli weźmiesz pod uwagę to, co stwier

dzono wcześniej, i to, co stwierdzono teraz – z którym rodza
jem dusza wykazuje większe podobieństwo i pokrewieństwo?

– Z przeprowadzonego rozumowania, jak sądzę, każdy zo
rientuje się, Sokratesie, nawet ktoś niezbyt pojętny, że dusza 
jest całkowicie i pod każdym względem bardziej podobna 
do tego, co zawsze niezmienne, niż do tego, co takie nie jest.

– A ciało?
– Do tego drugiego.
– Rozpatrz to teraz z tej strony. Skoro dusza i ciało wystę

pują razem, to natura nakazuje, aby ono służyło i było pod
ległe, natomiast ona rządziła i panowała. Jeśli weźmiesz to 
pod uwagę, które z dwojga wydaje ci się podobne do tego, 
co boskie, a które do tego, co śmiertelne? Czy nie sądzisz, że 
to, co boskie, ze swej natury przeznaczone jest do rządzenia 
i władania, to zaś, co śmiertelne – do podlegania i służenia?

– Tak sądzę.
– A do którego rodzaju podobna jest dusza?
– To oczywiste, Sokratesie: dusza do boskiego, a ciało do 

śmiertelnego.
– Rozważ teraz, Kebesie, czy z tego, co powiedzieliśmy, 

wypływa taki oto wniosek: dusza najbardziej podobna jest 
do tego, co boskie, nieśmiertelne, co jest przedmiotem umy
słu, jednoideowe, nierozkładalne i zawsze wobec siebie nie
zmiennie takie samo, natomiast ciało najbardziej podobne do 
tego, co ludzkie, śmiertelne, wieloideowe, co nie jest przed
miotem umysłu, jest rozkładalne i nigdy wobec siebie nie 
jest takie samo. Czy możemy, drogi Kebesie, przeciwsta
wić tym słowom coś, co wskazywałoby, iż rzeczy mają się  
inaczej?

– Nie możemy.
– Cóż wobec tego? Skoro rzeczy tak się mają, to czy właś

ciwością ciała nie jest szybkie uleganie rozpadowi, zaś duszy 
całkowita nierozkładalność, lub coś blisko tego?
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Pytania i ćwiczenia
1. Wielu badaczy pism Platona twierdzi, że w powyższym dialogu (jak i w więk

szości innych) nie tyle przedstawia on poglądy Sokratesa, ile wkłada w usta 

swego mistrza własne. Jak myślisz, dlaczego Platon przyjął taką formę wyra

żania swej filozofii?

2. Przepisz do zeszytu poniższą tabelę i w odpowiednie rubryki wpisz (wymie

nione w tekście) cechy idei, dusz i ciał. 

idee dusze ciała

 
  

3. W powyższym fragmencie Sokrates zakłada istnienie świata ponadzmysło

wego, w którym znajdują się idee, i argumentuje, że z podobieństwa (analogii) 

dusz do idei można wnioskować o ich nieśmiertelności. Jest to tzw. argument 

z analogii. Schemat argumentu z analogii, czyli argumentu, który odwołuje 

się do określonego podobieństwa, wygląda następująco: 

Przesłanka 1. Przedmiot A posiada pewne cechy a, b, c. 

Przesłanka 2. Przedmiot B posiada te same cechy a, b, c. 

Przesłanka 3. Przedmiot A posiada kolejną cechę – cechę d. 

Wniosek: Zatem przedmiot B też posiada tę cechę – cechę d. 

Przedmiot A to dla Sokratesa idea, a przedmiot B – dusza. Cechy, o których 

mowa, to: prostota, niezmienność, niedostępność dla zmysłów (poznawalność 

tylko intelektem), nieśmiertelność (wieczność). Na podstawie powyższych in

formacji przekształć podany schemat w pełny argument. 

4. Argument z analogii jest tym silniejszy, im podobieństwo między porówny

wanymi elementami jest większe lub istotniejsze. Jak silny według Ciebie jest 

argument Sokratesa? Aby ocenić siłę tego argumentu, poszukaj dla odmiany 

kilku cech, które różnią dusze od idei. 

5. Sokrates, podobnie jak wielu innych myślicieli starożytnych, zakłada, że rze

czy niezmienne są doskonalsze od zmiennych. Czy zgadzasz się z tym zało

żeniem? Odpowiedź uzasadnij. 

6. Czy racje, które Sokrates wysuwa na rzecz nieśmiertelności duszy, świadczą 

w równej mierze za tym, że istnieje ona całkowicie poza czasem?

7. Czy według Ciebie nasze pragnienie nieśmiertelności mogłoby zostać za

spokojone przez przekazanie życia dzieciom, przez nieprzemijającą sławę lub 
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przez pośmiertne trwanie naszych dzieł (względnie trwanie śladów naszej 

działalności w internecie)?

8. Ważnym tematem myśli starożytnej jest śmierć, a ważnym znakiem rozpo

znawczym mędrca – jego postawa wobec śmierci. W Fedonie oba te wątki się 

spotykają: Sokrates w obliczu rychłej śmierci nie boi się jej i przedstawia sze

reg argumentów za nieśmiertelnością duszy. Na podstawie znanych Ci teks

tów literackich lub realnych zdarzeń z historii zestaw postawę Sokratesa z in

nymi przykładami postaw wobec śmierci. 

9. Jak oceniasz walory artystyczne tekstu Platona? Kiedy opisuje on duszę po

znającą świat materii, pisze, że „błąka się, pełna niepokoju, zataczając niby po 

pijanemu”. Znajdź inne przykłady metafory użytej w tym tekscie Platona. Jaki 

mają wpływ na odbiorcę tekstu? Czy takie metafory są przydatne w filozofii?

10. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem przeprowadzającym wywiad z So

kratesem w więzieniu. Przygotuj pytania. Jako odpowiedzi użyj cytatów z Fe-

dona, Obrony Sokratesa i Kritona. 
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3. Platon, Druga podróż 

Wróćmy do zwykłych dni z życia Sokratesa i Platona. Zanim So
krates zajął się etyką, zajmował się w młodości filozofią przy
rody. O tych młodzieńczych zainteresowaniach, a także o powo
dach ich porzucenia, opowiada poniższy fragment. Wspomniany 
w tekście Anaksagoras był prawdopodobnie pierwszym filozo
fem, który wprowadził filozofię do Aten. W dalszej części tekstu 
pojawiają się dwie ważne dla Platona metafory: drugiej podróży 
i oślepienia przez słońce. Więcej o greckiej filozofii przyrody – 
zob. rozdz. I.2–I.4. Więcej o Sokratesie i Platonie – zob. rozdz. I.5 i I.6. 

Platon, Fedon, 97c–100b, przekład i komentarz R. Legutko, Kraków–
Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej, Państwowy Instytut Wy
dawniczy i Teologia Polityczna 2017, s. 369–377 (97c–1000a). 

Sokrates: Usłyszałem kiedyś, jak czytano z pewnej książki, 
podobno Anaksagorasa, i mówiono, że to umysł ustanawia 
ład i jest przyczyną wszystkiego. Ta przyczyna mi się spo
dobała i nabrałem przekonania, że to w jakiś sposób jest do
bre, iż przyczynę wszystkiego stanowi umysł. Pomyślałem 
sobie, że skoro tak, to umysł ustanawiający ład porządkuje 
wszystko i umieszcza każdą rzecz w najlepszy dla niej sposób. 
Gdyby więc ktoś chciał odkryć przyczynę, za sprawą której 
każda [rzecz] powstaje, rozpada się i jest, powinien dowie
dzieć się o niej tego, jak najlepiej jest dla niej być, doznawać 
czegoś czy coś robić. Z tego zaś wynika, że człowiek nie po
winien niczego innego brać pod uwagę – czy to odnośnie do 
samego siebie, czy czegokolwiek innego – jak tylko tego, co 
najlepsze i najdoskonalsze. Ów człowiek musi znać również 
to, co gorsze, ponieważ jedno i drugie podpada pod tę samą 
wiedzę. Rozumując w ten sposób, odczuwałem zadowolenie 
z przekonania, że odkryłem w osobie Anaksagorasa nauczy
ciela przyczyny przedmiotów wedle mego własnego umysłu. 
Uważałem, iż powie mi on najpierw, czy ziemia jest płaska, 
czy kulista, a później, gdy już to mi przekaże, wytłumaczy 
mi dodatkowo jej przyczynę i konieczność, powie o tym, co 
lepsze, oraz że lepsze dla niej jest to, aby była taka, jaka jest. 
A jeśli powiedziałby, że znajduje się ona pośrodku, to dalej 
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wytłumaczyłby mi również, że miejsce środkowe jest dla niej 
lepsze. Gdyby te wszystkie rzeczy mi wykazał, to byłbym 
gotów już nie oglądać się za żadnym innym rodzajem przy
czyny. Co więcej, gotowy byłem w ten sam sposób dowia
dywać się na temat słońca, księżyca i innych gwiazd, na te
mat ich wzajemnej wobec siebie prędkości, obrotów i innych 
zmian, i tego, o ileż lepsze jest, aby każde z nich oddziały
wało i doznawało właśnie tak, jak oddziaływa i doznaje. Ni
gdy nie przypuszczałem, że skoro już przypisał on umysłowi 
ustanawianie w nich ładu, mógłby wprowadzić jakąś inną 
dla nich przyczynę oprócz tej, że najlepiej dla nich, aby były 
takie, jakie są. Sądziłem, że wskazawszy na przyczynę każ
dej rzeczy i wszystkich razem, pokaże dodatkowo to, co dla 
każdej jest najdoskonalsze, oraz to, co jest dobrem wspólnym 
dla wszystkich. Tej nadziei nie oddałbym za żadne skarby, 
więc z wielkim oddaniem chwyciłem się książek i przeczy
tałem je jak najszybciej, by możliwie prędko dowiedzieć się 
o tym, co najlepsze, i o tym, co gorsze.

Z tymi wielkimi nadziejami rozstałem się jednak, drogi 
przyjacielu, kiedy po dalszych lekturach zobaczyłem, że czło
wiek ten nie robi żadnego użytku z umysłu ani na żadne przy
czyny nie wskazuje w ustanawianiu ładu wśród rzeczy, tylko 
wyjaśnia to poprzez wiatr, eter, wodę i na wiele innych dzi
wacznych sposobów. Wydał mi się on w sytuacji kogoś, kto 
powiedziawszy, że wszystko, co Sokrates robi, robi dzięki 
umysłowi, następnie próbował podać przyczyny każdego 
z moich działań; powiedziałby więc najpierw, że teraz sie
dzę tutaj dlatego, że moje ciało składa się z kości i mięśni, że 
kości są twarde i oddzielone od siebie stawami, zaś mięśnie, 
które mają zdolność naprężania się i rozluźniania, przylegają 
do kości wraz z mięsem oraz skórą, która je razem trzyma. 
Kiedy więc kości ruszają się w swoich stawach, to mięśnie 
rozluźniając się i napinając, sprawiają jakoś, że w tej chwili 
zginam swoje członki. Z tej właśnie przyczyny siedzę tutaj 
zgięty. A odnośnie do tego, że z wami rozmawiam, ów czło
wiek podałby wam znowu inne przyczyny tego samego ro
dzaju – dźwięki głosu, ruchy powietrza, wrażenia słuchowe 
i rozliczne tego typu rzeczy – lecz pominąłby przyczyny 
prawdziwe: że gdy Ateńczycy uznali, iż lepsze jest skazanie 
mnie, to ja z kolei uznałem, że lepsze jest, abym tu siedział, 
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oraz że słuszniejsze jest, abym pozostał i poniósł karę, jaką 
orzeczono. Bo, na psa, już dawno, myślę sobie, te mięśnie 
i te kości znalazłyby się gdzieś w Megarze czy Beocji, nie
sione mniemaniem o tym, co najlepsze, gdybym nie sądził, 
iż słuszniejsze jest i piękniejsze, abym nie uciekał i nie wy
mykał się, lecz bym poniósł karę, jaką mi miasto wymierzyło. 
Nazywać wszelako tamte rzeczy przyczynami jest wielką 
niedorzecznością. Gdyby ktoś powiedział, że nie mając ich – 
a więc kości, mięśni i innych, jakie posiadam – nie mógłbym 
urzeczywistnić swoich postanowień, powiedziałby prawdę. 
Lecz twierdzić, że są one przyczynami, sprawiającymi, iż ro
bię to, co robię – również gdy w działaniach kieruję się umy
słem – a nie, że wybieram to, co najlepsze, stanowi wiel
kie i niebywałe lekceważenie sensu słów. Oznaczałoby to, iż 
jest się niezdolnym do odróżnienia tego, co naprawdę sta
nowi przyczynę, od tego, bez czego przyczyna nie mogłaby 
być przyczyną. Ale według mnie to właśnie ten drugi rodzaj 
szerokie rzesze – jakby starając się po omacku trafić w ciem
nościach – nazywają przyczyną, używając nazwy przynależ
nej czemu innemu. Dlatego jeden otacza ziemię wirem i każe, 
by dzięki niebu utrzymywała się w miejscu, drugi zaś przed
stawia ją jako płaską pokrywę niecki spoczywającą na pod
stawie z powietrza. Ale tej siły, dzięki której rzeczy są teraz 
umieszczone najlepiej, jak tylko można je było ułożyć, oni 
nie szukają, ani nie przypisują jej żadnej mocy duchowej. 
Uważają natomiast, iż kiedyś odkryją Atlasa potężniejszego 
niż ten poprzedni i bardziej nieśmiertelnego, który lepiej po
trafi wszystko utrzymać. Nie sądzą bowiem, że dobro – to, 
co wiążące – rzeczywiście wiąże rzeczy i utrzymuje je ra
zem. Jeśli o mnie idzie, to aby nauczyć się o przyczynie tego 
rodzaju, chętnie zostałbym czyim bądź uczniem. Ale skoro 
nie było mi to dane i okazałem się niezdolny ani do odkry
cia jej samemu, ani do nauczenia się jej od kogoś innego, to 
może chcesz, Kebesie, abym przedstawił ci opis trudów mo
jej drugiej podróży w poszukiwaniu przyczyny?

O tak – odpowiedział. – Chcę tego bardzo.
Otóż po tym wszystkim – rzekł tamten – kiedy już zmęczy

łem się badaniem przedmiotów, poczułem, że powinienem uwa
żać, aby nie przydarzyło mi się to, czego doświadczają ludzie, 
którzy obserwują i badają słońce podczas zaćmienia. Niektó
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rzy mogą sobie przecież zepsuć oczy, o ile badając je, nie będą 
patrzeć na jego odbicie w wodzie lub coś podobnego. Taka też 
myśl przyszła mi do głowy: bałem się, iżby moja dusza zupełnie 
nie oślepła, gdy oczami oglądam rzeczy i staram się dotknąć 
je każdym ze zmysłów. Wydawało mi się więc, że powinienem 
uciec się do wywodów i w nich badać prawdę o przedmiotach. 
Chociaż może to porównanie nie jest do końca właściwe. Nie 
zgadzam się bowiem wcale, że badanie przedmiotów w wy
wodach bardziej polega na obrazach niż badanie ich w dzia
łaniach. W każdym razie zabrałem się do sprawy tak: za hi
potezę przyjmuję w każdym przypadku twierdzenie, które 
oceniam jako najmocniejsze; wszystko, co według mnie zga
dza się z tym twierdzeniem, uznaję za prawdziwe – zarówno 
jeśli idzie o przyczynę, jak i o cokolwiek innego – wszystko zaś, 
co z nim się nie zgadza, za fałszywe. Chciałbym jednak wyjaś
nić dokładniej moje słowa, bo zdaje mi się, że nie rozumiesz.

Nie, na Zeusa, nie bardzo – odrzekł. 
To, co mówię, nie jest zgoła niczym nowym. O sprawach 

tych przez cały czas mówiłem w naszej rozmowie, a także 
kiedy indziej. Teraz postaram się przedstawić ci rodzaj przy
czyny, który mnie interesuje. Powrócę do wielokrotnie podej
mowanego wątku i od niego zacznę, przyjmując hipotezę, że 
jest coś takiego jak piękno w sobie, i dobro, i wielkość, i tak 
dalej. Jeśli przystaniesz na to i zgodzisz się, że one są, to mam 
nadzieję, że w oparciu o nie przedstawię ci wyjaśnienie przy
czyny i wykażę, że dusza jest nieśmiertelna. 

Pytania i ćwiczenia 
1. W przytoczonym fragmencie Sokrates opisuje swoje badania nad przyczy

nami rzeczy. Jakie główne etapy tych badań można wyróżnić?

2. Anaksagoras twierdził, że (a) cel każdej części świata został ustanowiony przez 

kosmiczny Umysł; (b) wszystko zmierza do jakiegoś dobra. Czy Sokrates ak

ceptuje te twierdzenia? 

3. Sokrates spodziewał się od teorii Anaksagorasa opisania i wyjaśnienia świata 

przez przyporządkowanie każdemu rodzajowi rzeczy jego celu. Czy to ocze

kiwanie się spełniło? 

4. Czy współcześni uczeni badają te same przyczyny rzeczy, których poszukiwał 

młody Sokrates? Przyjrzyj się pod tym kątem wyjaśnieniom zawartym w Two

ich podręcznikach fizyki, chemii lub biologii.
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5. Czy Twoim zdaniem jest możliwe ostateczne wyjaśnienie wszystkich zjawisk 

w świecie zmysłowym (fizycznym) przez odwołanie się wyłącznie do innych 

zjawisk zmysłowych (fizycznych) i bez odwoływania się do Umysłu kosmicz

nego lub pozakosmicznego? Odpowiedź uzasadnij. Czy na Twoją odpowiedź 

ma wpływ fakt, że Umysłu, o którym mówił Sokrates, nie da się zobaczyć go

łym okiem ani wykryć żadnym urządzeniem technicznym? 

6. Według wybitnego znawcy pism Platona, Giovanniego Realego, „druga po

dróż” (lub „wyprawa”), o której mowa w drugiej części przytoczonego frag

mentu, oznacza przejście w filozofii Platona od zmysłowego poznania przyrody 

do intelektualnego poznania idei. Ten drugi rodzaj poznania jest trudniejszy, 

ale i ważniejszy. Na jakiej hipotezie, przywołanej w ostatnim akapicie tekstu, 

opiera się ów wyższy rodzaj poznania? 

7. „[…] może chcesz, Kebesie, abym przedstawił ci opis trudów mojej drugiej po

dróży w poszukiwaniu przyczyny?”. Niektórzy tłumacze używają w tym cyta

cie zwrotu „drugie żeglowanie” (lub „żegluga”) zamiast „druga podróż”. Wspo

mniany G. Reale wyjaśnia, że „drugie żeglowanie” to żeglowanie bez wiatru 

w żagle, za pomocą samych wioseł. Wskaż podobieństwa między takim że

glowaniem a intelektualnym poznawaniem idei. 

8. W kolejnym akapicie tekstu Sokrates porównuje poznawanie rzeczywistości 

do badania zaćmienia słońca. „Niektórzy mogą sobie przecież zepsuć oczy, 

o ile badając je, nie będą patrzeć na jego odbicie w wodzie lub coś podob

nego”. Zinterpretuj to porównanie. Jaki rodzaj poznania może prowadzić we

dług Platona do poznawczej ślepoty duszy, a jaki – nie? 

9. Literacką aluzję do metafory Platona możemy znaleźć w wierszu Czesława Mi

łosza Słońce: „[…] Kto chce malować świat w barwnej postaci, / Niechaj nie 

patrzy nigdy prosto w słońce. / Bo pamięć rzeczy, które widział, straci, / Łzy 

tylko w oczach zostaną piekące. / Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli / 

I patrzy w promień od ziemi odbity. / Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili: 

/ Gwiazdy i róże, i zmierzchy i świty”. Porównaj użycie obu metafor oślepnię

cia przez słońce – w tekście Platona i w tekście Miłosza. 
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4. Platon, Alegoria jaskini

Najlepszym wprowadzeniem do całej filozofii Platona jest poniż
szy fragment jego dialogu Państwo. Zawiera on najsłynniejszą ale
gorię filozoficzną. Przedstawia ona dwa światy, w których toczy się 
życie ludzkie: świat fizyczny (jaskinia) i świat idei (to, co poza jaski
nią). W alegorii tej można odnaleźć wszystkie elementy Platońskiej 
teorii rzeczywistości, człowieka, poznania i życia. W dialogu tym 
poglądy Platona wyraża Sokrates w rozmowie z Glaukonem. Wię
cej o Platonie, jego alegorii i teorii idei – zob. rozdz. I.6. 

Platon, Państwo (fragment: Alegoria jaskini), przeł. Z. Kubiak, w: Li-
teratura Greków i Rzymian, red. Z. Kubiak, Warszawa: Świat Książki 
1999, s. 246–251 (514a–517a). Pełny tekst Państwa jest dostępny 
w tłumaczeniu W. Witwickiego (wiele wydań). 

Sokrates: Wyobraź sobie ludzi żyjących w siedzibie podziem
nej, jakby w jaskini, która z jednej strony jest otwarta rozle
gle, całą szerokością, ku światłu. Wewnątrz niej od dzieciń
stwa, mając nogi i szyje w łańcuchach, muszą oni trwać w tym 
samym zawsze miejscu, a ponieważ pęta nie pozwalają im 
nawet odwrócić głowy, widzą jedynie to, co jest przed nimi. 
Światło na nich pada tylko od ognia, który płonie z tyłu, za 
ich plecami, daleko, wysoko. Między ogniem a więźniami 
tymi zobacz wysoką drogę, wzdłuż której zbudowano mu
rek podobny do takiej przegrody, jaką kuglarze, by nad nią 
pokazywać kukiełki, stawiają między sobą a publicznością.

Glaukon: Widzę to.

Sokrates: Wyobraź też sobie, że drogą po tamtej stronie 
przegrody przechodzą jacyś ludzie, niosąc rozmaite przed
mioty, które wyrastają ponad murek, a są to postacie ludzkie 
i zwierzęce, urobione w kamieniu, w drewnie i we wszelkiej 
innej materii. Z tych zaś, którzy je niosą, oczywiście jedni 
coś mówią, a drudzy milczą.

Glaukon: Coś przedziwnego opisujesz, przedziwni to 
więźniowie.
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Sokrates: Są do nas podobni. Czy myślisz, że w swoim po
łożeniu mogą oni cokolwiek z siebie samych albo z siebie na
wzajem dostrzec oprócz cieni rzucanych przez ogień na tę 
ścianę jaskini, która jest przed nami?

Glaukon: Jakżeby mogli, skoro skazano ich na to, że przez 
całe życie mają głowę nieruchomą?

Sokrates: A co się tyczy dostrzegania niesionych przedmio
tów, czy nie to samo trzeba rzec?

Glaukon: Jakżeby inaczej?

Sokrates: Gdyby więc dane im było z sobą rozmawiać, czy 
nie sądzisz, iż mówiąc o cieniach, jakie widzą, mniemaliby, 
że mówią o przedmiotach?

Glaukon: Oczywiście.

Sokrates: A gdyby tak echo, ilekroć się odezwie ktokol
wiek z przechodzących drogą, odbiło się w głąb pieczary? 
Nie wydaje ci się, że musieliby to uznać za głos przechodzą
cego cienia?

Glaukon: O, tak, na Zeusa!

Sokrates: Nie można więc wątpić, że w oczach tych ludzi 
rzeczywistością byłyby cienie wytworzonych przedmiotów.

Glaukon: Nie można.

Sokrates: Zastanów się teraz, czym byłoby dla nich wyzwo
lenie z więzów i uleczenie z niewiedzy. Gdyby to się mogło 
w naturalny sposób dokonać… Gdyby tak rozpętano jednego 
z więźniów i nagle zmuszono go, by powstał i odwrócił głowę, 
i szedł, i spojrzał w górę ku światłu… Jemu wszystko to zada
wałoby ból, a olśnienie całkowicie przeszkodziłoby patrzeć na 
przedmioty, których cienie przedtem oglądał. Gdyby mu po
wiedziano, że wtedy widział to, co jest wyzute z rzeczywisto
ści, teraz zaś, będąc bliżej rzeczy istniejących i zwracając się 
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ku temu, co bardziej istnieje, lepiej widzi? I gdyby, pokazując 
mu każdy z przesuwających się przed nim przedmiotów, żą
dano, by mówił, co to jest? Czy nie myślisz, że czułby się za
gubiony i mniemałby, że przedmioty, jakie przedtem widział, 
są bardziej rzeczywiste od tych, które mu się teraz pokazuje?

Glaukon: Z pewnością.

Sokrates: A gdyby mu kazano spojrzeć w samo światło, czy 
nie sądzisz, że zabolałyby go oczy, że odwróciłby się i wo
lał znowu wpatrywać się w to, na co patrzeć jest w stanie, 
i uznałby, że jest to o wiele wyraźniejsze od wszystkiego, co 
przed nim odsłaniają teraz?

Glaukon: Tak myślę.

Sokrates: Gdyby go wyciągnięto siłą i powleczono na wy
sokie urwiska, i nie chciano wypuścić z rąk, ażby się wynu
rzył na światło słońca, czyż nie cierpiałby i nie oburzał się na 
to wleczenie, a gdyby już doszedł do tego światła, nie byłżeby 
nim tak oślepiony, że nie mógłby dostrzec żadnego z przed
miotów, jakie tu nazywamy rzeczywistymi?

Glaukon: Nie mógłby, przynajmniej na razie.

Sokrates: Myślę, że musiałby się dopiero przyzwyczaić do pa
trzenia na górny świat. Z początku najlepiej dostrzegałby cienie, 
następnie obrazy ludzi i innych przedmiotów, odbite w wodzie, 
wreszcie same przedmioty. Po takich doświadczeniach, pod
nosząc wzrok ku światłu gwiazd i księżyca, łatwiej by nocą oglą
dał to, co jest na niebie, i samo niebo, niż za dnia słońce i jego blask.

Glaukon: Bez wątpienia.

Sokrates: W końcu, jak myślę, na samo słońce, już nie na 
jego odbicie w wodzie i nie na pozór słońca tam, gdzie go nie 
ma, lecz na takie, jakie jest ono samo w sobie, we własnym 
swoim miejscu, umiałby patrzeć.

Glaukon: Z pewnością.
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Sokrates: Potem przez rozumowanie doszedłby do prze
świadczenia, że ono, które tworzy i pory roku, i same lata, 
i wszystkim w świecie widzialnym rządzi, jest w pewien spo
sób także przyczyną wszystkiego, co oni tam w dole widzieli.

Glaukon: Jasne, że musiałby dojść do takiego wniosku.

Sokrates: Cóż więc? Czy nie zdaje ci się, że przypomina
jąc sobie miejsce, gdzie przedtem przebywał, jak też tamtej
szą mądrość i postacie ówczesnych współwięźniów, gratulo
wałby sobie zmiany, a nad tamtymi się litował?

Glaukon: I to jeszcze jak!

Sokrates: Co się tyczy zaszczytów i pochwał, jakich mogli 
oni sobie wtedy wzajemnie udzielać, i nagród przyznawa
nych za najlepsze oko do śledzenia cieni przesuwających się 
po ścianie jaskini, za największą zdolność zapamiętywania, 
które zazwyczaj idą wcześniej, które później, które razem, 
i szczególną bystrość, gdy na podstawie takich spostrzeżeń 
przewiduje się, co ma nastąpić, czy myślisz, że to wszystko bu
dziłoby w owym człowieku jakąkolwiek tęsknotę i że komu
kolwiek z tamtych w dole zazdrościłby zaszczytów i władzy? 
Czy raczej doświadczałby takiego uczucia, jakie wyraża Ho
mer, i o wiele wolałby na ziemi być najemnikiem u męża nie-
bogatego [Odyseja, 11, 489 – 490] niż tak mniemać, jak się tam 
na dole mniema, i tak żyć, jak tam się żyje?

Glaukon: Ja też myślę, że on w ogóle cokolwiek by przyjął, 
byle tylko nie mniemać i nie żyć tak, jak tam.

Sokrates: Jeszcze jedno rozważ. Gdyby ten człowiek zszedł 
z powrotem na dół i usiadł na dawnym miejscu, czy zmrok 
nie zaćmiłby jego oczu, którymi dopiero co patrzał na słońce?

Glaukon: Na pewno tak.

Sokrates: I gdyby mając oczy jeszcze zaćmione, dopóki nie 
przywykną one do zmroku, co wymagałoby sporego czasu, 
miał osądzać owe cienie i spierać się o nie z ludźmi, którzy 
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nigdy nie przestali być więźniami, czy nie wzbudziłby śmie
chu i nie mówiono by, że z tej wyprawy na górę wrócił ze 
wzrokiem zepsutym, a więc nie warto nawet próbować tam 
kiedykolwiek pójść? Gdyby zaś ktoś usiłował tych ludzi roz
wiązać i tam wyprowadzić, to gdyby tylko mogli go dostać 
w swoje ręce i zabić, toby zabili.

Glaukon: Z całą pewnością.

Pytania i ćwiczenia
1. Przedstaw – słownie lub rysunkowo – sytuację, o której mowa w tekście. 

2. Przepisz do zeszytu poniższe elementy alegorii i przyporządkuj im odpowied

nie przedmioty teorii Platona: 

jaskinia – 

rzeczy przed wejściem do jaskini – 

cienie na ścianie jaskini – 

ludzie w kajdanach – 

światło – 

3. Czy uważasz, że ta alegoria trafnie opisuje nasz świat? Jeśli tak, to co odpo

wiadałoby w niej cieniom, a co – prawdzie? Zaproponuj własne odczytanie 

lub rozwiń jedną z poniższych interpretacji:

(a) świat cieni to ciało i pragnienia zmysłowe, a świat rzeczywisty – dusza i myśli;

(b) świat cieni to naturalny człowiekowi egoizm, a świat rzeczywisty – do

świadczenie bezinteresownego dobra lub piękna; 

(c) świat cieni to nasze mniemania o świecie, a świat rzeczywisty – wiedza 

naukowa, a zwłaszcza wieczne i niezmienne prawa matematyki. 

4. Narrator opowiadania o jaskini zaznacza, że może się w niej dokonać „wy

zwolenie z więzów”. O jakie wyzwolenie tutaj chodzi? Podaj jego interpreta

cję epistemologiczną, antropologiczną i etyczną. 

5. Ważnym aspektem życia w świecie cieni jest nieświadomość własnej sytuacji 

poznawczej – ludzie w jaskini cieszą się „zaszczytami i pochwałami”, nie zda

jąc sobie sprawy, że omija ich prawda. Czy warto pozbawiać ich tych złudzeń, 

jeśli czują się szczęśliwi? Jeśli tak, to czy dopuszczalne byłoby użycie siły, by 

ukazać im prawdę? Odpowiedź uzasadnij. 

6. Według przytoczonej opowieści więźniowie obawiają się wyprowadzenia 

ich z jaskini. Dlaczego? Dlaczego wyprowadzenie innych ze świata złudzeń 

może być ryzykowne? 
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7. Czy osoba, która poznała prawdę, powinna wrócić do jaskini i zachęcać więź

niów do wyzwolenia, choć narażałaby w ten sposób swe życie? Rozważ ra

cje za i przeciw.

8. Jak mówi Sokrates w innym miejscu dialogu, „człowiek, który się naprawdę 

całą duszą zwraca do tego, co istnieje, nawet nie ma czasu patrzeć w dół na 

to, co tam ludzie robią, i walczyć z nimi, i serce mieć pełne zazdrości i złości; 

on ma oczy skierowane i patrzy na to, co jest jakoś uporządkowane i zawsze 

takie samo, co ani krzywd nie wyrządza, ani ich nie doznaje jedno od dru

giego, co ma porządek w sobie i sens; on to naśladuje i do tego się jak naj

bardziej upodabnia” (500b, przeł. W. Witwicki). Jak rozumiesz te słowa w kon

tekście omawianej alegorii? 

9. Według Sokratesa tak jak słońce w świecie fizycznym czyni widzialnymi przed

mioty zmysłów, tak dobro nadaje zrozumiałość przedmiotom myśli. Jak ro

zumiesz to twierdzenie?

10. Wyobraź sobie, że masz napisać własną alegorię życia ludzkiego. Jakim obra

zem się posłużysz?

11. Czy w świetle Platońskiej alegorii przedmiotem nauk przyrodniczych, takich 

jak fizyka, chemia i biologia, jest świat cieni, czy świat idei? 
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5. Platon, Początek świata

Timajos to jeden z późniejszych dialogów Platona, dotyczący po
wstania i natury kosmosu. Zarysowana w utworze wizja dobrego 
twórcy, który urządził świat w najlepszy możliwy sposób, odegrała 
istotną rolę w intelektualnej tradycji starożytności i średniowiecza. 
Nic dziwnego: istnienie stwórcy i początek wszystkich rzeczy na
leżą do tych zagadnień, które – nawet jeśli nie doczekały się uzna
wanego przez wszystkich rozwiązania – nie przestają fascynować 
w równej mierze filozofów, teologów, uczonych i artystów. Więcej 
o Platonie i jego koncepcji początku świata – zob. rozdz. I.6. 

Platon, Timajos. Kritias albo Atlantyk, przeł. P. Siwek, Warszawa: 
PWN 1986, s. 34–37 (27d–30d). 

Timajos: Według mojego zdania, należy wyróżnić następu
jące problemy: czym jest to, co zawsze trwa i nie zna urodzin; 
czym jest to, co się zawsze rodzi i nigdy nie istnieje. Pierwszą 
rzecz może pojąć tylko intelekt za pomocą rozumowania, bo 
istnieje zawsze jako ta sama (identyczna). Przeciwnie, druga 
jest przedmiotem mniemania w połączeniu z nierozumowym 
poznaniem zmysłowym, bo rodzi się i umiera, lecz nie ist
nieje nigdy realnie. Ponadto wszystko, co się rodzi, rodzi się 
z konieczności pod wpływem jakiejś przyczyny, bo jest nie
możliwe, by się coś rodziło bez przyczyny.

Ile razy ten, co coś tworzy z oczyma nieustannie utkwio
nymi w to, co istnieje samo w sobie, i posługuje się takim 
modelem, ile razy stara się wywołać w swej kreacji jego formę 
i jego cechy, tyle razy wszystko to, co tak tworzy, jest z ko
nieczności piękne. Przeciwnie, jeśli wpatruje się w to, co jest 
zrodzone, jeśli posługuje się modelem zrodzonym, jego kre
acja nie będzie piękna. Zatem gdy chodzi o całe niebo lub 
świat (lub dajmy mu inne imię, gdyby mogło być tu odpo
wiedniejsze), należy najpierw rozważyć problem (bo należy 
to uczynić w każdej rzeczy, jak mówiliśmy wyżej), czy świat 
istniał zawsze i nie miał początku, czy też zrodził się i zaczął 
od czegoś początkowego? Jest zrodzony, bo jest widzialny, 
dotykalny i posiada ciało, a wszystkie tego rodzaju rzeczy są 
przedmiotem zmysłów, te zaś są z kolei przedmiotem mnie
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mania za pośrednictwem postrzeżenia zmysłowego; jak wi
dzieliśmy wyżej, są w procesie rodzenia, są zrodzone. Utrzy
mujemy, że to, co jest zrodzone, musi pochodzić od jakiejś 
przyczyny. Znaleźć Twórcę i Ojca tego całego Wszechświata 
jest wielkim przedsięwzięciem. Lecz gdy się go odkryło, jest 
niemożliwe objawić go wszystkim.

Należy zatem zbadać, według którego z dwóch modeli 
budowniczy świata zbudował go: czy według tego, który 
jest zawsze tym samym, czy według tego, który jest zro
dzony. Jeśli ten świat jest piękny, a jego konstruktor jest do
bry, jasno stąd wynika, że patrzył na model wieczny. W prze
ciwnym bowiem razie – tego nawet przypuścić nie można 

– patrzyłby był na model zrodzony. Świat bowiem jest rzeczą 
najpiękniejszą spośród zrodzonych, a jego budowniczy jest 
najdoskonalszą z przyczyn. Konsekwentnie, świat zrodzony 
w tych warunkach został utworzony według modelu, który 
jest przedmiotem rozumu i myśli, i jest tym samym. Jeśli 
tak się rzeczy mają, jest absolutnie konieczne, aby ten świat 
był obrazem jakiegoś innego świata. Otóż w każdym bada
niu jest rzeczą najważniejszą zaczynać od początków natu
ralnych: taką zatem różnicę należy założyć między obrazem 
a jego modelem, jaka jest wymagana, aby dyskusje miały ja
kieś pokrewieństwo z rzeczami, które tłumaczą. Dlatego je
śli dotyczą tego, co trwa, jest niezmienne i jasne dla rozumu, 
powinny i one być trwałe, pewne i, o ile to możliwe, nieod
parte i niewzruszone – żadnej z tych cech nie powinno im 
brakować. Gdy zaś chodzi o dyskusje nad tym, co jest tylko 
kopią tej rzeczywistości, a w konsekwencji jest tylko jej obra
zem, powinny być prawdopodobne i w proporcji do przed
miotów. W jakim bowiem stosunku jest substancja do pro
cesu rodzenia się, w takim jest prawda do wiary. Jeśli zatem, 
Sokratesie, po mnóstwie tego, co inni powiedzieli o bogach 
i powstaniu świata, nie jesteśmy w możności ofiarować ci 
rozumowań pod każdym względem zgodnych ze sobą i ści
słych, nie dziw się temu. Lecz jeśli ci ofiarujemy rozumowa
nia, które nie ustępują żadnym innym co do prawdopodo
bieństwa, należy się nam za to powinszowanie, gdy zwrócimy 
uwagę na to, że ja, który przemawiam, i wy, którzy sądzicie, 
jesteśmy tylko ludźmi i że dlatego wystarczy nam się zadowo
lić prawdopodobieństwem i nie szukać nic więcej poza tym.
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Sokrates: Bardzo dobrze, Timajosie. Powinniśmy się tak za
chować, jak mówisz. Przyjęliśmy twój wstęp z wielką przy
jemnością. A teraz idź dalej, byśmy słuchali z tą samą przy
jemnością twojego wykładu.

Timajos: Próbujmy wytłumaczyć, dlaczego Stwórca sprawił, 
że i ten świat się narodził. Odpowiadamy: był dobry! A kto 
jest dobry, nie odczuwa nigdy żadnej zazdrości wobec nikogo. 
Wolny zatem od niej bardzo pragnął, aby wszystko było, ile 
możności, podobne do niego. Jeśli ktoś przyjmuje od mądrych 
ludzi to zdanie za główną przyczynę powstania świata, po
stępuje bardzo rozumnie. Ponieważ Bóg chciał, aby wszystko 
było dobre, a nie było żadnego zła, o ile to możliwe, dlatego 
ujął cały zasób rzeczy widzialnych, które nie były w stanie 
pokoju lecz w bezładnym i chaotycznym ruchu, i wyprowadził 
je z nieporządku do porządku, bo uważał, że porządek jest 
bez porównania cenniejszy od nieporządku. Otóż nie było 
ani wówczas, ani kiedykolwiek dozwolone, aby najlepsza 
istota robiła coś, co nie jest najpiękniejsze. Po zastanowieniu 
się zauważył, że spośród rzeczy naturalnie widzialnych, 
rozpatrywanych w swej całości żadna rzecz pozbawiona 
rozumu nie może nigdy być piękniejsza od tej, która jest 
obdarzona rozumem; i że, z drugiej strony, jest niemożliwe, 
aby jakaś rzecz mogła mieć rozum bez duszy. Pod wpływem 
tej refleksji utworzył świat, łącząc rozum z duszą, a duszę 
z ciałem, aby dzieło przez niego dokonane było naturalnie 
najpiękniejsze i możliwie najlepsze. Konsekwentnie zatem 
w myśl rozumowania prawdopodobnego należy powiedzieć, że 
ten świat żyje, jest obdarzony duszą i rozumem, jest zrodzony 
przez Opatrzność Boga.

Pytania i zadania
1. Na podstawie przytoczonego fragmentu uzupełnij w zeszycie tabelę: 

przyczyna ładu (porządku) w świecie

materiał, z którego powstał świat ładu (porządku)

naśladowany w świecie wzór

cel powstania świata
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2. Dlaczego Timajos uważa, że świat rzeczy zmysłowych „w rzeczywistości nie 

istnieje nigdy”, a jedynie ciągle się staje? Czy coś może się stawać, nie istnie

jąc zarazem? Który z filozofów przed Platonem uznał niezmienność za nie

odłączną cechę bytu? 

3. Demiurg jest przedstawiony w Timajosie jako artysta, który tworzy świat, 

nadając formę i ład uprzednio istniejącemu materiałowi według pewnego 

planu. Jak wyobrażasz sobie ten plan? Jako ogólny szkic, dokładny opis każ

dego szczegółu w historii świata, matematyczny opis praw rządzących przy

rodą – a może jeszcze inaczej? Zapisz swoje pomysły. 

4. Obraz świata, który wyłania się z chaosu, znajdujemy nie tylko w Timajosie, lecz 

także w mitologii greckiej. Porównaj te opisy – wskaż podobieństwa i różnice. 

5. Porównaj przytoczony fragment z biblijnym opisem stworzenia z Księgi Ro

dzaju. Zapisz podobieństwa i różnice. 

6. Większość interpretatorów traktuje działalność platońskiego Demiurga jako 

formowanie bezkształtnej materii, a działalność biblijnego Boga – jako stwa

rzanie z niczego. Spróbuj sobie wyobrazić obie sytuacje i je porównaj. Za

pisz wnioski. 

7. Jak rozumiesz pojęcia ładu (porządku) i chaosu? Sokrates uważa, że ład jest 

lepszy od chaosu. Dlaczego chaos budzi negatywne skojarzenia? Czy chaos 

jest czymś złym?

8. Jedynym motywem, którym kieruje się platoński Demiurg, jest dobroć, która 

prowadzi do porządku świata. Czy znasz jakąś postać w mitologii lub poe

zji greckiej, która miałaby równie szlachetne pobudki działania? Czy według 

Ciebie zawsze jest tak, że dobroć pociąga piękno i porządek? 

9. W swoim opisie powstania świata fizycznego Platon przyjmuje, że materiał, 

z którego Demiurg tworzy świat, istnieje wiecznie, czyli bez początku i końca. 

Czy według Ciebie coś istniejącego wiecznie nie wymaga już dalszego wy

jaśnienia, czy też wciąż możemy zadać pytanie: dlaczego to istnieje?

10. Platon twierdzi, że świat jest podobny do „najpiękniejszego z przedmiotów myśli 

i ze wszech miar najdoskonalszego”. Czym według Ciebie jest ów przedmiot?
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6. Platon, O miłości

Platońska Uczta przedstawia biesiadę, której każdy uczestnik wy
głasza pochwałę Erosa i przedstawia własną koncepcję miło
ści. Wśród mów wygłoszonych podczas tej biesiady największą 
sławę zyskały dwie: komediopisarza Arystofanesa oraz Sokratesa. 
Ten drugi przytacza jedynie słowa tajemniczej kapłanki Diotymy, 
która przedstawia rozwój miłości jako drogę stopniowego wzno
szenia się od piękna zmysłowego do piękna ponadzmysłowego. 
Miłość do tego ostatniego piękna jest w ścisłym sensie miłością 
platońską lub platoniczną. Więcej o Platonie i jego koncepcji mi
łości – zob. rozdz. I.6.

Platon, Uczta, w: tenże Dialogi, t. II, przeł. W. Witwicki, Kęty: Wy
dawnictwo ANTYK 1999, s. 76–78 (210a–212c). 

Aż dotąd w święte sprawy Erosa można było, mój Sokratesie, 
nawet i ciebie łatwo wprowadzić; ale najwyższe, najświętsze 
jego tajemnice, z których to wszystko dopiero wypływa, nie 
wiem, czy potrafisz przeniknąć, nawet choćbyś i szedł śla
dami dobrego przewodnika. Bo widzisz – powiada – właś
ciwy rozwój miłości i tak wyglądać powinien: Już za młodu 
chodzi człowiek za ładnymi ciałami, jeśli go tylko dobrze 
przewodnik prowadzi, kocha jedno z tych ciał i tam płodzi 
myśli piękne; niedługo jednak spostrzega, że piękność ja
kiegokolwiek ciała i piękność innych ciał, to niby siostry ro
dzone, i że jeśli ma gonić za istotą piękną, to musi dobrze 
oczy otworzyć i widzieć, że we wszystkich ciałach jedna i ta 
sama piękność tkwi. A kiedy to zobaczy, zaczyna wszyst
kie piękne ciała kochać; tamten gwałtowny żar ku jednemu 
ciału przygasać w nim zaczyna, wydaje mu się lichy i mały. 
A potem więcej zaczyna cenić piękność ukrytą w duszach 
niż tę, która w ciele mieszka; toteż jeśli w kim duszę zdrową 
znajdzie, choćby nawet jej ciało nieszczególnie kwitło, wy
starcza mu to, i kochać zaczyna, i troszczy się, i znowu takie 
myśli płodzi, i szuka, kto by też młodego człowieka rozwinąć 
potrafił; z czasem musi zobaczyć piękno ukryte w czynach 
i prawach, i znowu pozna, że i ono w każdym jest jedno i to 
samo. Wtedy mu się piękność ciał zacznie wydawać czymś 
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małym i znikomym. Od czynów przejdzie do nauk, a kiedy 
całą ich piękność zobaczy, kiedy na takie skarby piękna spoj
rzy, nie będzie już niewolniczo wisiał u jednostkowej formy 
jego, nie będzie ślepo kochał piękności jednego tylko chło
paka albo człowieka jednego, albo dążenia; nie, on na pełne 
morze piękna już wypłynął i kiedy się na nim rozglądnie, 
płodzić zacznie słowa i myśli wielkie i wspaniałe, gnany nie
nasyconym dążeniem do prawdy; aż kiedy sił w tej pracy na
bierze i hartu, jedyna mu się wiedza ukaże, która naprawdę 
mówi o tym, co piękne. Teraz mnie słuchaj – powiada – jak 
tylko możesz, uważnie!

Ten, kto aż dotąd zaszedł w szkole Erosa, kolejne stopnie 
piękna prawdziwie oglądając, ten już do końca drogi miło
ści dobiega. I nagle mu się cud odsłania; piękno samo w so
bie, ono samo w swojej istocie. Otwiera się przed nim to, do 
czego szły wszystkie jego trudy poprzednie; on ogląda piękno 
wieczne, które nie powstaje i nie ginie, i nie rozwija się ani 
nie więdnie, ani nie jest z jednej strony piękne, a z drugiej 
szpetne, ani raz tylko takie, a drugi raz odmienne, ani takie 
w porównaniu z czymkolwiek, a z czym innym inne, ani też 
dla jednego piękne, a dla drugiego szpetne. I nie ukaże mu 
się piękno niby twarz albo ręce jakie, lub jakakolwiek cząstka 
cielesna, ani jako słowo, ni wiedza jakakolwiek, ani jako ce
cha jakiegoś, powiedzmy, stworzenia, ni ziemi, ni nieba, ani 
czegokolwiek innego, tylko piękno samo w sobie niezmienne 
i wieczne, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą 
w nim jakoś w ten sposób, że podczas gdy same powstają 
i giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani uboższym, ani 
go żadna w ogóle zmiana nie dotyka.

Więc kto od kochania chłopców zaczął, jak należy, a wzno
sząc się ciągle wyżej już to piękno oglądać zaczyna, ten sta
nął prawie u szczytu. Bo tędy biegnie naturalna droga miło
ści, czy ktoś sam po niej idzie, czy go kto drugi prowadzi: od 
takich pięknych ciał z początku ciągle się człowiek ku temu 
pięknu wznosi, jakby po szczeblach wstępował: od jednego 
do dwóch, a od dwóch do wszystkich pięknych ciał, a od ciał 
pięknych do pięknych postępków, od postępków do nauk 
pięknych, a od nauk aż do tej nauki na końcu, która już nie 
o innym pięknie mówi, ale człowiekowi daje owo piękno 
samo w sobie; tak że człowiek dopiero przy końcu istotę 
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piękna poznaje. Na tym szczeblu życia, Sokratesie miły – 
mówiła niewiasta z Wieszczego Grodu w obcym kraju – na 
tym szczeblu dopiero życie jest coś warte; wtedy, gdy czło
wiek piękno samo w sobie ogląda. Gdybyś je kiedy ujrzał, nie 
myślałbyś go porównywać z klejnotami, szatami, czy pięk
nymi chłopcami ani z młodymi ludźmi. Dziś na takie rze
czy patrzysz ty i wielu innych, i zaraz każdy równowagę traci, 
i gwałt, byle tylko ulubieńca zobaczył i był z nim ciągle ra
zem, gdyby tylko można, gotów nie jeść i nie pić, ale patrzeć 
tylko i nie odchodzić. A cóż myślisz – powiada – gdyby komu 
było dane zobaczyć piękno samo w sobie, nieskalane, czy
ste, wolne od obcych pierwiastków, nie splamione ludzkimi 
wnętrznościami i barwami, i wszelką lichotą śmiertelną, ale 
to nadświatowe, wieczne, jedyne, niezmienne piękno samo 
w sobie. Co myślisz, czyby mógł jeszcze wtedy marne życie 
pędzić człowiek, który aż tam patrzy i to widzi, i z tym ob
cuje? Czy nie uważasz, że dopiero wtedy, gdy ogląda piękno 
samo i ma je czym oglądać, potrafi tworzyć nie tylko pozory 
dzielności, bo on nie z pozorami obcuje, ale dzielność rze
czywistą, bo ona dotyka tego, co naprawdę jest rzeczywiste. 
A skoro płodzi dzielność rzeczywistą i rozwija, kochankiem 
bogów się staje; i jeśli komu wolno marzyć o nieśmiertelno
ści, to jemu wolno.

– Takie to rzeczy, Fajdrosie, mówiła mi Diotyma i ja, pro
szę was, uwierzyłem. A skorom uwierzył, próbuję i innych 
przekonywać, że do osiągnięcia tego celu nikt lepiej niż Eros 
naturze ludzkiej pomóc nie potrafi. Nie łatwo przynajmniej 
znaleźć innego patrona. Toteż powiadam, że każdy powi
nien czcić Erosa, i sam go czczę, a szczególniej się ćwicząc 
w miłości i innym to doradzam, a teraz i zawsze wielbię po
tęgę Erosa ze wszystkich moich sił. Przyjmij tedy, Fajdrosie, 
jeśli wola, tę mowę jako pochwałę Erosa, a jeśli nie, to ją na
zwij, jak ci się tylko podoba.

Pytania i ćwiczenia
1. Miłość opisana przez Diotymę jest procesem, w którym dusza stopniowo 

uwalnia się od rzeczy zmysłowych i wkracza w świat ponadzmysłowych idei. 

Uporządkuj we właściwej kolejności następujące szczeble miłości – od naj

niższego do najwyższego: 
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(a) miłość do pięknych czynów i praw,

(b) miłość do pięknych dusz,

(c) miłość do wszystkich pięknych ciał, które są jak „siostry rodzone”, uosa

biające jedno i to samo piękno,

(d) miłość do „piękna samego w sobie”, 

(e) miłość do jednego pięknego ciała, 

(f) miłość do nauk, w tym zwłaszcza do filozofii.

2. Poszczególne szczeble miłości w koncepcji Platona nazwano „drabiną Dio

tymy”. Wyjaśnij dlaczego. 

3. Jakie podobieństwa i różnice dostrzegasz między drogą opisaną w alegorii 

jaskini a tą z mowy Diotymy? 

4. Według Diotymy właściwie pojęta miłość zawsze odsyła nas do czegoś in

nego i doskonalszego od jednostkowego człowieka, którego pierwotnie 

kochaliśmy. Czy według Ciebie znaczy to, że drugi człowiek jest tylko środ

kiem – „szczeblem” do osiągnięcia najwyższego celu miłości? Czy raczej zna

czy to, że doskonalenie miłości nie polega na odwróceniu się od pojedyn

czego człowieka, lecz na skupieniu się na nim jako przejawie piękna samego 

w sobie? Przemyśl obie interpretacje i powiedz, która jest Tobie bliższa pod 

względem zgodności z tekstem i pod względem Twoich intuicji moralnych. 

5. Na czym polega kochanie drugiej osoby, a na czym – kochanie piękna sa

mego w sobie? Spróbuj porównać oba zjawiska. Zapisz podobieństwa i różnice. 

6. Najwyższy etap miłości platońskiej to miłość do najwyższej idei – idei piękna, 

która jest identyczna z ideą dobra, prawdy i jedności. Jak myślisz, dlaczego 

Platon utożsamił ze sobą piękno, dobro, prawdę i jedność same w sobie? 

7. Niektórzy myśliciele chrześcijańscy reinterpretowali Platońską koncepcję mi

łości jako opis wznoszenia się od egoistycznego pożądania zmysłowego do 

bezinteresownej kontemplacji osobowego Boga, który jest źródłem dobra, 

prawdy i piękna. Z kolei myśliciele naturalistyczni uważali, że obie koncepcje 

są oderwane od rzeczywistych ludzkich potrzeb, które wiążą się tylko z kon

kretną miłością zmysłową. Jak myślisz, która z tych koncepcji – pierwotnie 

Platońska, chrześcijańska czy naturalistyczna – lepiej oddaje naturę ludzkiej 

miłości? Odpowiedź uzasadnij. 

8. Wyjaśnij potoczne i filozoficzne znaczenie terminu miłość platoniczna. 

9. Diotyma opisuje piękno samo w sobie jako „wolne od obcych pierwiastków, 

nie splamione ludzkimi wnętrznościami i barwami, i wszelką lichotą śmiertelną”. 

Czy zgadzasz się, że wszystko, co śmiertelne, jest liche i mniej wartościowe?

10. Dopiero gdy człowiek pozna istotę piękna, „jego życie jest coś warte”, mówi 

Diotyma. Co dla Ciebie jest warunkiem wartościowego życia?

11. Podaj znane Ci z literatury przykłady nieszczęśliwej miłości. Zinterpretuj je 

w świetle teorii Platona. Czy można zgodzić się z twierdzeniem, że wiele nie
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szczęść w miłości bierze się stąd, że ludzie kochają przedmiot miłości niż

szego szczebla tak mocno, jak powinni kochać piękno i dobro samo w sobie? 

12. Wyjaśnij następujące słowa G. Realego, który tak podsumowuje swoją pre

zentację Platońskiej teorii miłości: „Miłość jest nostalgią za Absolutem, jest 

transcendentnym ciśnieniem ku temu, co metaempiryczne, jest siłą, która 

pcha do powrotu do naszego pierwotnego bycia-z-bogami”. 
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7. Platon, Zaprzęg uskrzydlonych koni

Pytanie o naturę duszy powraca w wielu dialogach Platona. Jed
nym z nich jest Fajdros, z którego pochodzi kolejna piękna – ale 
i zagadkowa – alegoria wywiedziona z wyobraźni Platona. Przed
stawia trzy części czy aspekty duszy. Jedną z racji, które skłoniły 
Platona do ich wyróżnienia, było istnienie w duszy konfliktów we
wnętrznych. Ich literackie przykłady spotkamy w kolejnych frag
mentach cytowanego tekstu. Więcej o Platonie i jego koncepcji 
duszy – zob. rozdz. I.6. 

Platon, Fajdros, przełożył, wstępem, komentarzem i skorowidzem 
opatrzył L. Regner, Warszawa: PWN 1993, s. 30 i 38 (246a–b, 253d–e). 

Tyle przeto o nieśmiertelności duszy. Tu natomiast trzeba 
mówić o jej przymiotach. Jaka mianowicie jest, o tym można 
się rozwodzić w boskiej i długiej rozprawie, do czego zaś jest 
podobna, o tym po ludzku i krócej. Tak właśnie mówmy. 
Niech oto będzie podobna do zaprzęgu uskrzydlonej pary 
koni i woźnicy. U bogów więc i konie, i woźnice, wszystko 
takie same, i piękne, i z pięknych, u innych zaś zróżnicowane. 
A najpierw w nas woźnica trzyma w lejcach parę koni, z któ
rych ten ksobny [z lewej strony – L.R.] piękny i pełen wdzięku 
i takiego samego pochodzenia, ten zaś odsiebny [z prawej – 
L.R.] usposobiony przeciwnie, przeto powodowanie nimi 
musi być trudne i uciążliwe. […] 

Otóż z tych koni jeden – powiadamy – jest dobry, drugi 
zaś nie. Nie określiliśmy jednak, na czym polegają cnoty do
brego lub narowy złego [rumaka – L.R.], teraz jednak trzeba 
to wyjaśnić. A więc ten z nich, który się znajduje po lepszej 
stronie, ma postać prostą, ukształtowaną, podniesiony kark, 
chrapy zaokrąglone, białą maść, czarne oko, dbały o dobre 
imię w połączeniu z panowaniem nad sobą i poczuciem god
ności, zwolennik słusznej sławy, niewymagający bata, prowa
dzony jedynie rozkazem i słowem. Ten drugi zaś przeciwnie: 
jest sękaty, duży, byle jako sklecony, twardego karku, krępy, 
chrapy zadarte, czarna sierść, błyskające, nabiegłe krwią oczy, 
skłonny do buty i chełpliwości, wokół uszu kudłaty, tępy, ude
rzeniu bata wraz z ościeniem ledwo ulega. 
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Pytania i ćwiczenia
1. W Fajdrosie Sokrates przeprowadza porównanie między duszą a zaprzęgiem 

skrzydlatych koni. Porównanie to można odczytać następująco:

część zaprzęgu część duszy cel części duszy

woźnica rozum wiedza

biały koń ambicja, temperament władza i honor

czarny koń namiętności zaspokajanie pragnień zmysłowych

Jak Sokrates opisuje relacje między częściami duszy? Jaką relację między nimi 

uznaje za optymalną? 

2. Czy Twoim zdaniem Sokrates pominął jakieś ważne części duszy, które nale

żałoby wyróżnić?

3. Jak sądzisz, dlaczego Platon przedstawił dwa z trzech aspektów duszy w po

staci zwierząt? 

4. Zaproponuj własną interpretację alegorii skrzydlatego zaprzęgu. 

5. Alegoria skrzydlatego zaprzęgu ma w filozofii Platona uwydatnić fakt, że du

sza ludzka dąży do wyższego celu (niebiańskiej i boskiej „Równiny Prawdy”), 

ale są w niej złe siły, które ściągają ją w dół, odwracają od właściwego celu 

i wprowadzają wewnętrzny nieład. Czy zgadzasz się z Platońską wizją życia 

ludzkiego jako podróżą do wspaniałego miejsca – podróżą, która wymaga 

wewnętrznej dyscypliny i samozaparcia? Odpowiedź uzasadnij. 

6. W jakim sensie rozum jest, a w jakim nie jest najważniejszy w życiu czło

wieka? Czy istnieją sytuacje, w których lepiej jest kierować się namiętnoś

ciami niż rozumem?

7. Wyobraź sobie, że masz obrazowo przedstawić ludzką duszę. Czy w tym celu 

wybierzesz zaprzęg, jak Sokrates, czy jakiś inny obraz?

8. Wyróżnienie w duszy różnych jej aspektów czy przeciwstawnych dążeń po

zwala Platonowi wyjaśnić przeżywane przez nas konflikty wewnętrzne. Po

daj przykłady bohaterów literackich, którzy znajdują się w sytuacji konflik

tów wewnętrznych. 
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8. Platon, Pierścień Gygesa

Raz jeszcze sięgamy po dialog Państwo. Platon kreśli w nim wizję 
sprawiedliwości. W tej wizji ideałem jest życie zgodne z rozumem 
i cnotą w państwie, którym rządzą władcy filozofowie, poświęca
jący swe życie badaniu prawdy i służbie społeczeństwu. Bezpo
średnim powodem do rozważań jest seria zarzutów kwestionu
jących samą wartość sprawiedliwości. Autorem jednego z nich 
jest Glaukon, który przytacza opowiastkę o pierścieniu zapew
niającym jego posiadaczowi niewidzialność. Opowiastka ta po
zostawia Sokratesa z pytaniem: dlaczego postępować moralnie, 
jeśli nie przynosi to korzyści, a sprawca zbrodni może się ukryć 
i uniknąć kary? Państwo to jeden z najdłuższych dialogów Platona, 
a odpowiedź Sokratesa na to pytanie zajmuje kolejne dziewięć 
ksiąg. Więcej o Platonie – zob. rozdz. I.6.

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty: Wydawnictwo Marek 
Derewiecki 2009, s. 51–54 (358e–361d). 

Glaukon: Wolność, o której mówię, byłaby wtedy najwięk
sza, gdyby każdy z nich posiadł taką moc, jaką miał kiedyś 
Gygesa przodek Lidyjczyka. On był pasterzem i służył u ów
czesnego króla Lidii. Kiedy spadł wielki deszcz i przyszło 
trzęsienie ziemi, pękła ziemia w pewnym miejscu i utwo
rzyła się rozpadlina w tej okolicy, gdzie on pasał owce. On 
to zobaczył, zdziwił się, zeszedł w jej głąb i ujrzał dziwne 
rzeczy, o których bajki opowiadają, a między innymi i ko
nia z brązu, pustego wewnątrz, który miał drzwiczki. Kiedy 
nachylił się przez nie do środka, zobaczył wewnątrz trupa, 
który się wydawał nadludzkiego wzrostu. Nie miał na so
bie nic, tylko złoty pierścień na ręku. On ściągnął mu ten 
pierścień i wylazł stamtąd na górę. Kiedy pasterze odby
wali swoje zebranie zwyczajne, jak co miesiąca, aby królowi 
donieść, co się dzieje z trzodami, przyszedł on i miał pier
ścień z sobą. Więc kiedy siedział pomiędzy innymi, obrócił 
przypadkiem nasadę kamienia ku sobie, ku wnętrzu dłoni. 
Kiedy się to stało, zrobił się niewidzialny dla siedzących przy 
nim; oni zaczęli rozmawiać tak, jakby go nie było. Zdziwił 
się i znowu namacawszy pierścień, obrócił nasadę kamienia 
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na zewnątrz. Jak tylko ją obrócił, zrobił się widzialny. Za
uważywszy to, zaczął doświadczać swego pierścienia, czyby 
miał taką samą siłę i czyby mu się udawało, obracając na
sadę kamienia ku środkowi, stawać się niewidzialnym, a je
śli na zewnątrz – widzialnym. Stwierdziwszy to, natychmiast 
się postarał, żeby go wśród posłańców wyprawiono do króla. 
Poszedł tam, żonę królowi uwiódł i razem z nią zamachu na 
króla dokonał. Zabił go i tron po nim objął. Więc gdyby ist
niały dwa takie pierścienie i jeden by sobie na palec włożył 
człowiek sprawiedliwy, a jeden niesprawiedliwy, to nie zna
lazłby się chyba żaden człowiek taki kryształowy, żeby wy
trwał w sprawiedliwości i nie śmiałby wyciągać ręki po cu
dze ani go tykać, chociażby mu wolno było, i z rynku bez 
obawy brać, co by tylko chciał, i do domów wchodzić, i ob
cować z kim by mu się podobało, i zabijać, i z więzów uwal
niać, kogo by tylko zechciał. I inne  rzeczy robiłby pomiędzy 
ludźmi będąc do bogów podobnym. […] Kto by dostał w ręce 
taką wolność, a nie chciałby nigdy żadnej krzywdy wyrzą
dzać i nie tykałby tego, co cudze, wydawałby się ostatnim 
nędznikiem każdemu, kto by go widział, i ostatnim głup
cem. Chwaliliby go ci, co się w żywe oczy nawzajem okła
mują ze strachu przed doznawaniem krzywd. To już tak jest.

A jeśli idzie o samą ocenę życia tych ludzi, o których mó
wimy, to dopiero, jeśli przeciwstawimy człowieka najspra
wiedliwszego najniesprawiedliwszemu, potrafimy wydać sąd 
słuszny. A jeżeli nie, to nie. Więc co to za przeciwstawienie? 
Oto ono. Nie zabierajmy nic – ani niesprawiedliwemu z nie
sprawiedliwości, ani sprawiedliwemu nic ze sprawiedliwo
ści. Przyjmijmy, że jeden i drugi jest doskonały w kierunku 
działania sobie właściwym. Więc naprzód niesprawiedliwy 
niech tak postępuje, jak dzielni zawodowcy. Na przykład ster
nik najlepszy albo lekarz tak samo zawsze rozróżnia to, co 
nie jest możliwe w jego sztuce, i to, co jest możliwe. I do jed
nego rękę przykłada, a drugiego nie tyka. A jeszcze, gdyby 
mu się tam gdzieś noga przypadkiem powinęła, on potrafi 
to naprawić. Tak i niesprawiedliwy, kiedy się będzie należy
cie krzywdą ludzką bawił, wtedy niech nikt o tym nie wie, 
jeżeli on ma być mocno niesprawiedliwy. Jeżeli się ktoś po
zwala przychwycić, to błazen, trzeba uważać. A szczyt nie
sprawiedliwości to: uchodzić za sprawiedliwego, nie będąc 
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nim. Zatem przydzielmy człowiekowi doskonale niesprawied
liwemu najdoskonalszą niesprawiedliwość i nie ujmujmy mu 
nic; pozwólmy, żeby się największych krzywd dopuszczał, 
a zyskał sobie największą sławę jako wzór sprawiedliwości, 
a gdyby mu się gdzieś noga powinęła, niechby był zdolny to 
naprawić; niech umie przemawiać porywająco, jeżeli jakaś 
jego zbrodnia na jaw wyjdzie, i gwałt zadawać, jeżeli gdzieś 
gwałtu potrzeba, niech ma do tego celu odwagę i siłę, i przy
jaciół w zapasie, i majątek.

Kiedyśmy go takim założyli, postawmy obok niego w my
śli człowieka sprawiedliwego; niech to będzie człowiek pro
sty i szlachetny, taki, co to, za Ajschylosem, nie wydawać się 
chce, ale chce być dzielnym. I odejmijmy mu dobrą opinię. 
Bo jeśli będzie uważany za sprawiedliwego, to będą go spoty
kały zaszczyty i dary na tle takiej opinii. Wtedy nie wiadomo, 
czy byłby takim dla sprawiedliwości, czy też dla darów i za
szczytów. Więc trzeba go w myśli obedrzeć ze wszystkiego, 
oprócz sprawiedliwości, i postawić go w myśli w położenie 
wprost przeciwne pierwszemu. Chociaż nikomu krzywdy 
nie wyrządził, niech ma opinię najgorszą, aby jego spra
wiedliwość była wystawiona na próbę, czy on nie zmięknie 
z obawy przed złą opinią i przed tym, co za nią przychodzi. 
Niech idzie prosto – ani kroku wstecz – aż do śmierci; niech 
całe życie uchodzi za niesprawiedliwego, będąc sprawiedli
wym; aby obaj doszli do ostateczności, jeden do szczytu spra
wiedliwości, a drugi do krańca niesprawiedliwości, i wtedy 
ich rozsądzić: który z nich szczęśliwszy.

Pytania i ćwiczenia
1. Przedstaw własnymi słowami opowieść o Gygesie. Jaką prawdę o ludziach 

ma ona ilustrować? 

2. Glaukon twierdzi, że „gdyby istniały dwa takie pierścienie i jeden by sobie na 

palec włożył człowiek sprawiedliwy, a jeden niesprawiedliwy, to nie znalazł by 

się chyba żaden człowiek taki kryształowy, żeby wytrwał w sprawiedliwości 

i nie śmiałby wyciągać ręki po cudze”. Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że 

postępujemy moralnie wyłącznie ze strachu przed karą?

3. Czy zgadzasz się z Glaukonem, że cnota może wchodzić w konflikt z intere

sem własnym oraz szczęściem?
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4. W drugiej części tekstu Glaukon przeciwstawia człowieka najbardziej nie

sprawiedliwego człowiekowi najbardziej sprawiedliwemu. Pierwszy w spo

sób ukryty czyni zło, ale zachowuje pozory dobra i cieszy się społecznym 

uznaniem. Drugi odwrotnie: czyni dobro, ale w wyniku nieporozumienia lub 

fałszywych oskarżeń spada na niego powszechne potępienie. Przykładem 

pierwszego jest Gyges. W odwołaniu do literatury lub historii podaj przy

kład drugiego. 

5. Załóżmy, że dajemy człowiekowi sprawiedliwemu i niesprawiedliwemu inny 

magiczny przedmiot powodujący, że ich myśli, zamiary i działania są jawne 

dla wszystkich innych ludzi. Czy należałoby przyjąć, że jego wpływ na po

stępowanie obu osób będzie odwrotny do działania pierścienia Gygesa?

6. Niewidzialność ułatwia spełnianie czynów moralnie złych. Czy byłaby przy

datna dla osoby dążącej do dobra?

7. Wyobraź sobie, że każdy może kupić pierścień Gygesa u jubilera. Jak zmie

niłoby to relacje społeczne?

8. Podaj przykłady motywu magicznego pierścienia z literatury i filmu. 

9. Jakie są podobieństwa i różnice między pierścieniem Gygesa a Tolkienow

skim Jedynym Pierścieniem? Czy sama niewidzialność i możliwość uniknię

cia kary mogłyby być ostateczną siłą zdolną sprowadzić Tolkienowskich bo

haterów na złą drogę?

10. „Ludzie są w większości źli”, miał powiedzieć Bias z Prieny – jeden z siedmiu 

starożytnych mędrców. Rozważ racje za tym twierdzeniem i przeciwko niemu. 
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9. Arystoteles, Czym jest szczęście?

Arystoteles, najwybitniejszy uczeń Platona i wychowawca mło
dego Aleksandra Macedońskiego, założył własną szkołę, nazwaną 
Liceum, która konkurowała z Akademią Platońską. Tak jak Alek
sander swoimi podbojami zmienił mapę starożytnego świata, tak 
Arystoteles swoimi pracami zmienił oblicze filozofii. Ostatecznym 
celem każdego człowieka jest, jak zauważa Arystoteles, szczęście 
(gr. eudaimonia), ale nie każdy rozumie je tak samo. Czy polega 
ono na przyjemności, na realizowaniu własnych ambicji, na posia
daniu dóbr duchowych, związanych z rozumem i cnotą? W przy
toczonym fragmencie Arystoteles broni tej ostatniej odpowie
dzi, odwołując się do dwóch argumentów: z funkcji właściwej 
człowieka oraz z podobieństwa między ludźmi a bogami. Więcej 
o Arystotelesie i jego koncepcji człowieka – zob. rozdz. I.7.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, przełożyła, wstępem i komen
tarzem opatrzyła D. Gromska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, War
szawa: PWN 1996, s. 87–89 i 293–294 (1097a–1098a, 1178b–1179a). 
Numery i litery w nawiasie oznaczają strony z wzorcowego wyda
nia pism Arystotelesa w oryginale (oznaczenia te są umieszczane 
na marginesach przekładów tych pism). 

Wobec tego, że cele – jak się okazuje – są rozmaite i że nie
które z nich, jak np. bogactwo, flet i wszelkie w ogóle narzę
dzie, obieramy dla innych [celów], jasną jest rzeczą, że nie 
wszystkie są celami ostatecznymi; najwyższe jednak dobro 
zdaje się być czymś ostatecznym. Tak więc, jeśli istnieje jedna 
jedyna tylko rzecz, która jest czymś ostatecznym, to ona by
łaby tym, czego szukamy; jeśli zaś takich rzeczy jest więcej, 
to ta z nich byłaby tym, czego szukamy, która jest najostatecz
niejsza. Owóż to, do czego dążymy dla niego samego, nazy
wamy czymś w wyższym stopniu ostatecznym aniżeli to, do 
czego dążymy dla czegoś innego; nazywamy też w wyższym 
stopniu ostatecznym to, do czego się nigdy nie dąży dla cze
goś innego, aniżeli te rzeczy, do których się dąży zarówno 
dla nich samych, jak dla czegoś innego. Bezwzględnie więc 
ostateczne jest to, do czego się dąży zawsze dla niego samego, 
a nigdy dla czegoś innego.
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Temu określeniu odpowiada – wedle powszechnego mnie
mania – najbardziej szczęście; do szczęścia bowiem dążymy 
zawsze dla niego samego, a nigdy dla czegoś innego, zaszczy
tów natomiast, przyjemności, rozumu i wszelkiej dzielności 
pragniemy wprawdzie także dla nich samych (pragnęlibyśmy 
bowiem każdej z tych rzeczy, nawet gdyby nam nic z nich 
nie przychodziło), czynimy to jednak również dla szczęścia, 
w przekonaniu, że dzięki tym rzeczom będziemy szczęśliwi. 
Szczęścia natomiast nikt nie pragnie dla wspomnianych rze
czy ani w ogóle dla niczego innego poza nim.

To samo wynika też – jak się zdaje – z samowystarczal
ności [szczęścia]; bo to, co jest ostatecznym dobrem, zdaje się 
być samowystarczalnym. […] Samowystarczalnym zaś nazy
wamy to, co samo przez się czyni życie godnym pożądania 
i wolnym od wszelkich braków: czymś takim zaś jest – zda
niem naszym – szczęście, które jest nawet ze wszystkiego naj
bardziej pożądania godne, nie będąc żadnym ze składników 
sumy poszczególnych dóbr. Bo gdyby było jakimś składni
kiem owej sumy, stawałoby się bardziej pożądania godne po 
powiększeniu się o najmniejsze chociażby dobro. Albowiem 
przybytek oznacza przyrost ilości dóbr, a z dwu dóbr to jest 
zawsze bardziej pożądania godne, które jest większe. Oka
zuje się tedy, że szczęście, będąc celem wszelkiego działania, 
jest czymś ostatecznym i samowystarczalnym.

Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym do
brem, 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 bo
wiem u fletnisty, rzeźbiarza i u każdego artysty oraz w ogóle 
u każdego, kto ma jakąś funkcję i jakąś właściwą sobie czyn
ność, wartość jego i „dobroć” tkwi w spełnianiu owej funkcji, 
tak też zdaje się być i u człowieka, jeśli istnieje jakaś swoista 
jego funkcja. Czyżby więc cieśla i szewc mieli jakieś właś
ciwe 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 przy
pisać można obok tamtych wszystkich jakąś właściwą mu 
funkcję? Jakaż by to więc mogła być? Co się tyczy życia, to 
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wspólne ono jest – jak wiadomo – człowiekowi nawet z roś
linami, a szukamy funkcji swoistej człowieka. Należy więc 
abstrahować od funkcji życiowych, polegających na od
żywianiu się i wzrastaniu. Następnym rodzajem życia by
łoby jakieś życie polegające na odbieraniu wrażeń zmysło
wych, ale i ono wspólne jest – jak się okazuje – człowiekowi 
z koniem, wołem i wszelką w ogóle istotą żyjącą. Pozostaje 
tedy życie polegające na działaniu pierwiastka rozumnego. 
Owóż jedna część tego rozumnego pierwiastka ulega ro
zumowi, druga zaś sama posiada rozum i myśli. Ponieważ 
tedy i o tym życiu mówi się w dwojakim znaczeniu, to na
leży tu mieć na myśli życie, którego istotą jest wykonywanie 
czynności rozumowych; tego bowiem rodzaju życia tyczy się 
owo wyrażenie, wzięte w znaczeniu właściwym. Otóż – jeśli 
swoistą funkcją człowieka jest działanie duszy zgodne z ro
zumem lub nie bez rozumu; i jeśli swoista funkcja człowieka 
i człowieka etycznie wysoko stojącego jest identyczna co do 
swego rodzaju, tak jak funkcja cytrzysty i cytrzysty wybit
nego, i tak w ogóle we wszystkich przypadkach, ponieważ do 
funkcji w ogóle przyłącza się tylko ów wyższy stopień spo
wodowany dzielnością (jest bowiem funkcją cytrzysty grać 
na cytrze, funkcją dobrego cytrzysty grać dobrze); jeśli więc 
tak, i jeśli dalej za swoistą funkcję człowieka uważamy pe
wien rodzaj życia, a mianowicie działanie duszy i postępo
wanie zgodne z rozumem, za swoistą zaś funkcję człowieka 
dzielnego to samo działanie wykonywane w sposób szcze
gólnie dobry; jeśli wreszcie w ogóle dobrze wykonywana jest 
każda rzecz, która jest wykonywana w sposób zgodny z wy
mogami swej swoistej dzielności; jeśli tedy to wszystko tak 
się ma, to najwyższym dobrem człowieka jest działanie du
szy zgodne z wymogami tej dzielności, o ile zaś istnieje wię
cej rodzajów tej dzielności, to zgodnie z wymogami najwyż
szego i najlepszego jej rodzaju. I to w życiu, które osiągnęło 
pewną długość. Jedna bowiem jaskółka nie stanowi o wioś
nie ani jeden dzień; tak też jeden dzień ani krótki czas nie 
dają człowiekowi błogości ani szczęścia. […]

Że zaś doskonałe szczęście jest czynnością teoretycznej 
kontemplacji – tego można dowieść także w następujący sposób: 
O bogach przyjęliśmy, że zażywają najwyższej szczęśliwości 
i są najszczęśliwsi; jakie tedy trzeba im przypisać czynności? 
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Czy dokonywanie czynów sprawiedliwych? Lecz czyż nie 
będą wydawali się śmieszni, wchodząc w stosunki, które 
rodzą zobowiązania i oddając depozyty itp.? Więc może 
dokonywanie czynów mężnych: narażanie się na rzeczy 
straszne i na niebezpieczeństwa dlatego, że jest to moralnie 
piękne? A może dokonywanie aktów szczodrości? Ale kogo 
mieliby obdarowywać? Zresztą niedorzecznością byłoby 
przypuszczać, że mają pieniądze lub coś podobnego. A czym 
byłby ich akt umiarkowania? Czyż nie jest niegodna bogów 
taka pochwała, skoro przecież nie znane im są złe żądze? 
Jeśli przejdziemy wszystkie rodzaje postępowania, okaże 
się, że wszystko, co z nimi związane, jest małe i niegodne 
bogów. Ale mimo to wszyscy przyjmują, że bogowie żyją, 
a więc i coś robią; bo chyba nie śpią jak Endymion. Cóż zaś 
pozostaje żyjącemu po odpadnięciu możliwości praktycznego 
działania, a tym bardziej tworzenia, jeśli nie teoretyczna 
kontemplacja? Tak więc czynność właściwa bogom, górująca 
najwyższym stopniem szczęśliwości, byłaby taką kontemplacją. 
Więc i spomiędzy ludzkich czynności najwyższy stopień 
szczęśliwości wykazuje ta, która jest najbliżej spokrewniona 
z ową czynnością boską.

Świadczy o tym też fakt, że szczęście nie jest udziałem 
innych istot żyjących, jako że są zupełnie pozbawione tego 
rodzaju czynności. Bo całe życie bogów jest najwyższym 
szczęściem, życie zaś ludzi jest nim o tyle, o ile zawiera 
w sobie coś podobnego do takiej czynności; z innych zaś 
istot żyjących żadna nie jest szczęśliwa, ponieważ w żadnym 
stopniu nie mają one udziału w teoretycznej kontemplacji. 
Więc granica jej jest też granicą szczęścia, i istoty mające 
większą możliwość takiej kontemplacji mają też większą 
możliwość szczęścia, i to nie przypadkiem, lecz ze względu 
na ową kontemplację, gdyż posiada ona sama w sobie war
tość bezwzględną. Tak więc szczęście jest pewnym rodza
jem teoretycznej kontemplacji.

Pytania i ćwiczenia
1. Przeprowadzona przez Arystotelesa analiza dobra prowadzi go do wniosku, 

że szczęście musi spełniać dwa konieczne i łącznie wystarczające warunki. 

Wskaż te warunki i je wyjaśnij.
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2. Do dobra można dążyć dla niego samego lub ze względu na inne dobro, do 

którego to pierwsze jest środkiem. Arystoteles podaje następującą rację za 

istnieniem dobra najwyższego, czyli szczęścia: „nie wszystko jest przedmio

tem naszego dążenia ze względu na coś innego (w tym bowiem wypadku 

rzecz szłaby w nieskończoność i pragnienie nasze stałoby się próżnym i da

remnym)”. Wyjaśnij ten argument.

3. Analizując dobro najwyższe, Arystoteles pisze: „jeśli istnieje jedna jedyna tylko 

rzecz, która jest czymś ostatecznym, to ona byłaby tym, czego szukamy; jeśli 

zaś takich rzeczy jest więcej, to ta z nich byłaby tym, czego szukamy, która jest 

najostateczniejsza”. W ten sposób wyklucza on możliwość, że istnieje kilka 

niesprowadzalnych do siebie dóbr ostatecznych. Czy według Ciebie musi ist

nieć jeden cel ostateczny życia każdego człowieka? Czy życie mogłoby się 

składać z serii krótszych, niepowiązanych ze sobą projektów? Czy gdyby ist

niał cel ostateczny życia, to musiałby on być taki sam dla wszystkich ludzi?

4. Arystoteles broni swojego rozumienia szczęścia za pomocą dwóch argumen

tów: (a) argumentu ze swoistej funkcji człowieka oraz (b) argumentu z podo

bieństwa do bogów. Znajdź te argumenty w tekście i je wyjaśnij.

5. Jako funkcję danego rodzaju rzeczy przyjmuje Arystoteles jej swoiste czy cha

rakterystyczne działanie. Na tej podstawie dochodzi do wniosku, że funkcją 

człowieka jest działanie zgodne z rozumem i cnotą. Jak przebiega rozumo

wanie Arystotelesa?

6. Co według Arystotelesa sprawia, że szczęście bogów jest doskonalsze od 

szczęścia ludzi i może stanowić dla nas wzór?

7. Jaki rodzaj życia wydaje się bardziej doskonały w świetle ustaleń Arystote

lesa – życie poświęcone bezinteresownemu poznaniu świata czy życie od

dane rozumnej działalności społecznej lub politycznej?

8. Jaki według Ciebie jest związek między obiektywnym szczęściem a subiek

tywnym poczuciem szczęścia? Rozważ dwa pytania:

(a) Czy osobę dążącą do dóbr pozornych – takich, które wydają się jej do

bre, ale w rzeczywistości takie nie są, choć dają jej poczucie szczęścia – 

można nazwać rzeczywiście szczęśliwą?

(b) Czy można być szczęśliwym, nie wiedząc o tym?

9. Jaka jest relacja między szczęściem a moralnością? Wyobraź sobie badacza 

z czasów starożytnych, który dokonuje wielkich odkryć anatomicznych i czer

pie z nich przyjemność, ale sposób ich dokonywania jest niezgodny z moral

nością, np. wiąże się z okrutnymi eksperymentami na niewolnikach. Czy uznał

byś tego człowieka za szczęśliwego? A co powiedziałby o nim Arystoteles?

10. Arystoteles zaznacza, że „jeden dzień ani krótki czas nie dają człowiekowi 

błogości ani szczęścia”. Czy uważasz, że szczęście musi być czymś trwałym? 

Jak Arystoteles odpowiedziałby na zarzut, że żadne z dóbr doczesnych nie 
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jest wystarczająco trwałe i dlatego prawdziwe szczęście wymaga nieśmier

telności, a być może nawet istnienia Boga?

11. Zinterpretuj następujące powiedzenie poety Simonidesa: „Lepiej być boga

czem niż mędrcem, bo mędrców widuje się pod drzwiami bogaczy”. Czy 

przemawia ono przeciwko stanowisku Arystotelesa?

12. Wyobraź sobie doskonałego fałszerza dzieł sztuki, który sprzedaje swoje fal

syfikaty na aukcjach, a pieniądze przeznacza na cele charytatywne. Swoim 

działaniem sprawia wiele przyjemności zarówno bogatym kolekcjonerom 

sztuki, jak i mieszkańcom biednych części świata. Czy w jego działaniu jest 

coś moralnie niewłaściwego? Czy takiego fałszerza można uznać za szczęś

liwego w sensie arystotelesowskim i w sensie, który Ty uznajesz za właściwy?
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10. Arystoteles, Cnota jako średnia miara

Jednym z głównych tematów Etyki nikomachejskej jest cnota mo
ralna (greckie słowo areté tłumaczy się też jako doskonałość mo
ralną lub dzielność moralną). W poniższym fragmencie Ary
stoteles definiuje cnotę jako trwałą dyspozycję do wybierania 
w sposób rozsądny średniej miary między dwoma przeciwień
stwami. Arystoteles jest filozofem złotego środka nie tylko w te
orii, lecz także w praktyce. Dlatego zaleca nam życie, w któ
rym unikamy skrajności. Więcej o Arystotelesie i jego etyce 

– zob. rozdz. I.7.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, przełożyła, wstępem i komen
tarzem opatrzyła D. Gromska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, War
szawa: PWN 1996, s. 113 (1105b–1106a oraz 1107a). 

Z kolei rozważyć trzeba, czym jest dzielność etyczna. Otóż 
ponieważ trojakie są zjawiska w życiu psychicznym: na
miętności, zdolności i trwałe dyspozycje, przeto dzielność 
etyczna musi należeć do jednego z tych trzech rodzajów. 
Namiętnościami nazywam: pożądanie, gniew, strach, od
wagę, zawiść, radość, miłość, nienawiść, tęsknotę, zazdrość, 
litość – w ogóle wszystko, czemu towarzyszy przyjemność 
lub przykrość; zdolnościami zaś nazywam to, dzięki czemu 
możemy doznawać wymienionych wyżej namiętności, więc 
dzięki czemu zdolni jesteśmy [np.] gniewać się, smucić się 
lub litować; trwałymi wreszcie dyspozycjami nazywam to, 
dzięki czemu odnosimy się do namiętności w sposób właś
ciwy lub niewłaściwy; tak np. do gniewu odnosimy się źle, 
jeśli czynimy to w sposób gwałtowny lub zbyt słaby, dobrze 
zaś – jeśli czynimy to z umiarem, i podobnie w odniesieniu 
do innych namiętności.

Do namiętności więc nie należą ani zalety, ani wady etyczne, 
ponieważ nie nazywają nas ani dobrymi, ani złymi z powodu 
namiętności, natomiast nazywają nas w ten sposób z powodu 
zalet lub wad etycznych; ponieważ dalej ze względu na namięt
ności nie otrzymujemy ani pochwał, ani nagany (nie chwali 
się bowiem kogoś dlatego, że się boi, ani dlatego, że się gniewa, 
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lecz tylko za to, że czyni to w pewien sposób), otrzymujemy 
natomiast pochwały i nagany ze względu na cnoty i wady.

A dalej w gniew lub strach popadamy niezależnie od po
stanowienia, cnoty zaś są poniekąd postanowieniami lub 
przynajmniej nie mogą się obejść bez postanowienia. Po
nadto mówi się, że jesteśmy miotani namiętnościami, o za
letach natomiast i wadach etycznych mówi się, nie że mio
tają nami, lecz że nas w pewien sposób uosabiają.

Z tych samych przyczyn nie należą też one do zdolności, 
bo nie nazywa się nas dobrymi ani złymi, nie chwali i nie 
gani ze względu na samą tylko zdolność doznawania namięt
ności wziętą w znaczeniu bezwzględnym. A dalej: zdolno
ści posiadamy z natury, cnoty zaś i wady etyczne nie są nam 
wrodzone, o czym była mowa wyżej.

Jeśli tedy cnoty nie należą ani do namiętności, ani do zdol
ności, to nie pozostaje nic innego, jak tylko to, że należą do 
trwałych dyspozycji. […]

A więc dzielność etyczna jest trwałą dyspozycją do pew
nego rodzaju postanowień, polegającą na zachowywaniu właś
ciwej ze względu na nas średniej miary, którą określa rozum, 
i to w sposób, w jaki by ją określił człowiek rozsądny. Idzie tu 
o średnią miarę pomiędzy dwoma błędami, tj. między nad
miarem a niedostatkiem; a dalej: o średnią miarę o tyle, iż 
owe błędy bądź nie dochodzą do tego, co jest właściwe w do
znawaniu namiętności i w postępowaniu, bądź poza tę gra
nicę wykraczają, gdy natomiast dzielność etyczna znajduje 
i obiera właściwy środek. Toteż ze względu na substancję i na 
definicję określającą jej istotę jest dzielność etyczna czymś 
w pośrodku leżącym, jeśli jednak chodzi o to, co jest najlep
sze i co dobre, jest ona czymś skrajnym.

Nie każde jednak postępowanie i nie każda namiętność 
dopuszcza średnią miarę; z samych bowiem już nazw niektó
rych z nich wynika, że są czymś niegodziwym, tak np. radość 
z powodu niepowodzenia drugich, bezwstydność lub zawiść, 
a spomiędzy sposobów postępowania: cudzołóstwo, kradzież 
i morderstwo; wszystkie te i tym podobne namiętności i spo
soby postępowania są przedmiotem nagany, ponieważ one 
same są niegodziwe, nie zaś ich nadmiar lub niedostatek. Nie 
można tedy w ich obrębie nigdy postępować właściwie, lecz 
musi się zawsze błądzić; w odniesieniu do tego rodzaju rze
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czy dobro i zło tkwi nie w tym [np.], z którą kobietą, kiedy 
lub w jaki sposób należy cudzołożyć, bo w ogóle czynić co
kolwiek z tego jest rzeczą błędną. Podobnie ma się rzecz z po
glądem, iż istnieje umiar, nadmiar i niedostatek w odnie
sieniu do niesprawiedliwości, tchórzostwa lub rozwiązłości; 
istniałby bowiem w takim razie umiar w nadmiarze i niedo
statku, nadmiar nadmiaru i niedostatek niedostatku. Jedna
kowoż jak nie ma nadmiaru ani niedostatku umiarkowania 
ani męstwa, ponieważ środek jest [tu] poniekąd czymś skraj
nym, tak i w odniesieniu do tamtych zdrożności nie istnieje 
ani umiar, ani nadmiar, ani niedostatek, lecz bez względu na 
sposób, w jaki się je popełnia, zawsze są błędne, jako że nie 
ma w ogóle umiaru w nadmiarze ani w niedostatku i nie ma 
też nadmiaru ani niedostatku w umiarze.

Pytania i ćwiczenia
1. Arystoteles argumentuje, że cnota jest trwałą dyspozycją, następująco:

Przesłanka 1.  Cnota jest albo namiętnością, albo zdolnością, albo trwałą 

dyspozycją.

Przesłanka 2. Cnota nie jest namiętnością.

Przesłanka 3. Cnota nie jest zdolnością.

Wniosek: Zatem cnota jest trwałą dyspozycją.

Jak uzasadnia on poszczególne przesłanki? 

2. Przeanalizuj kolejno składniki definicji cnoty etycznej, podanej przez Arystote

lesa: „(a) trwała dyspozycja do pewnego rodzaju postanowień, (b) polegająca 

na zachowywaniu właściwej ze względu na nas średniej miary, (c) którą określa 

rozum, (d) i to w sposób, w jaki by ją określił człowiek rozsądny”. Czy wszystkie 

podane warunki są konieczne? Czy łącznie są one konieczne i wystarczające?

3. Arystoteles opatruje swoją definicję cnoty zastrzeżeniem: istnieją dwa rodzaje 

działań i namiętności, w których umiar nie jest możliwy: (a) działania, do któ

rych podział na nadmiar, umiar i niedostatek nie ma zastosowania; (b) wady, 

czyli działania i namiętności polegające na nadmiarze lub niedostatku. Podaj 

własne przykłady takich działań i namiętności.

4. Według Arystotelesa cnota wymaga, by doznawać namiętności i podejmować 

działania „we właściwym czasie, z właściwych przyczyn, wobec właściwych osób, 

we właściwym celu i we właściwy sposób” (przeł. D. Gromska). Nawiązując do zna

nych ci tekstów kultury, podaj przykłady działań lub namiętności, które są niewłaś
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ciwe, ponieważ zostały podjęte przez bohaterów: (a) w nieodpowiednim czasie; 

(b) wobec niewłaściwych osób; (c) w niewłaściwym celu; (d) w niewłaściwy sposób.

5. Czy zgadzasz się z Arystotelesem, że istnieją działania i namiętności niesłuszne 

bez względu na okoliczności (np. radość z czyjejś krzywdy, bezwstydność, 

zawiść)? Spróbuj podać racje za stanowiskiem przeciwnym.

6. Która z poniższych definicji wady jest właściwa i czym się one od siebie różnią?

(a) trwała dyspozycja do postępowania niezgodnie z zasadą średniej miary;

(b) nietrwała dyspozycja do postępowania zgodnie z zasadą średniej miary.

7. Jak sądzisz: jakie czynniki powinna brać pod uwagę osoba rozsądna przy 

określaniu średniej miary? Rozważ konkretny przykład.

8. Arystoteles uważa, że cnota musi wyrażać się w działaniach zgodnych z za

sadą średniej miary. Średnia miara będzie jednak różna dla różnych osób, 

np. miara umiarkowania w jedzeniu i piciu będzie różna dla mistrza olimpij

skiego i uduchowionego poety. Czy to znaczy, że moralność jest względna?

9. Czy człowiek cnotliwy może przeżywać konflikty wewnętrzne, czy też jego 

emocje i namiętności łatwo podporządkowują się nakazom rozumu?

10. Przykładem cnoty jest według Arystotelesa wstyd, o którym pisze on tak: 

„Wstyd jest stanem umiaru pomiędzy bezwstydem a nieśmiałością. Bo ten, 

kto nie liczy się z niczyim sądem, jest bezwstydny, a kto liczy się z sądem każ

dego, ten jest nieśmiały; kto natomiast liczy się z sądem ludzi, którzy ucho

dzą za uczciwych, ten jest wstydliwy” (przeł. D. Gromska). Jak Ty rozumiesz 

wstyd? Czy uważasz go za coś dobrego?

11. Wyobraź sobie, że możesz otrzymać w darze tylko jedną z czterech cnót kar

dynalnych – męstwo, umiarkowanie, roztropność lub sprawiedliwość. Którą 

z nich wybierzesz? Która z nich najłatwiej pozwoliłaby Ci nabyć pozostałe?

12. Wyobraź sobie, że cnotę można nabyć, połykając „tabletkę doskonałości”. Czy jej 

zażycie przez dzieci powinno być obowiązkowe i regulowane przez państwo?
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11. Arystoteles, Rodzaje przyjaźni

Według Arystotelesa człowiek jest z natury istotą społeczną, 
a najważniejszą formą relacji międzyludzkich jest przyjaźń. 
VIII księga Etyki nikomachejskiej stanowi, obok dialogu Platona Li-
zys, najważniejszy starożytny tekst na temat przyjaźni. Poniższy 
fragment tej księgi dotyczy różnych rodzajów przyjaźni, w tym 
przyjaźni doskonałej między ludźmi rozumnymi i cnotliwymi. Mo
żemy przypuszczać, że wśród nauk, jakie Arystoteles wpoił swo
jemu wychowankowi Aleksandrowi Macedońskiemu, było nie 
tylko umiłowanie wiedzy, lecz także właśnie rozumienie przy
jaźni. Aleksander w czasie swoich podbojów zawsze podróżował 
w otoczeniu uczonych, a swojemu nauczycielowi wysyłał w do
wód wdzięczności okazy rzadkich roślin i zwierząt. Więcej o etyce 
Arystotelesa – zob. rozdz. I.7. 

Arystoteles, Etyka nikomachejska, przełożyła, wstępem i komen
tarzem opatrzyła D. Gromska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, War
szawa: PWN 1996, s. 236–237, 239–241 (1155a i 1156a–1156b). 

Pozostaje nam obecnie omówienie przyjaźni; jest ona bowiem 
pewną cnotą lub czymś z cnotą związanym, a ponadto jest 
czymś dla życia najkonieczniejszym; bo bez przyjaciół nikt 
nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał wszystkie inne 
dobra; wszak i ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i wła
dzę, zdają się najbardziej potrzebować przyjaciół; jakaż bo
wiem korzyść z takiej przyjemności, jeśli się jest pozbawio
nym [możności] wyświadczania przysług drugim, z której 
przede wszystkim i w sposób najchwalebniejszy korzysta się 
wobec przyjaciół? I w jaki sposób można by pomyślności tej 
ustrzec i uchować ją, nie mając przyjaciół? Przecież im więk
sza, tym bardziej jest narażona na niebezpieczeństwa. Także 
w ubóstwie i we wszystkich nieszczęściach jedyną ucieczką 
są – wedle powszechnego mniemania – przyjaciele. Przy
jaźń dopomaga młodzieńcom do unikania błędów, starszych 
otacza opieką i uzupełnia ich pracę w tym, co przerasta ich 
nadwątlone siły, ludzi w kwiecie wieku pobudza do więk
szych czynów. […]
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Ci, co nawzajem są sobie przyjaciółmi, życzą sobie nawza
jem dobrze i czynią to ze względu na to, co jest powodem ich 
przyjaźni. Ludzie więc, którzy są sobie nawzajem przyjaciółmi 
gwoli wynikającej stąd dla nich korzyści, nie żywią dla siebie 
uczuć przyjaznych ze względu na osobę przyjaciela, lecz tylko 
o tyle, o ile dla każdego z nich wynika stąd jakieś dobro. Po
dobnie ma się rzecz z tymi, którzy są sobie przyjaciółmi ze 
względu na wynikające stąd dla nich przyjemność; nie za to 
bowiem lubią [np.] ludzi gładkich i dowcipnych, że ci posiadają 
pewne cechy charakteru, lecz za to, że sprawiają im przyjem
ność. Ci zatem, co są sobie przyjaciółmi dla korzyści, kochają 
się nawzajem ze względu na własne swe dobro, a ci, którzy są 
przyjaciółmi dla przyjemności, kochają ze względu na to, co 
dla nich samych jest przyjemne, a nie ze względu na to, że 
osoba kochana jest tym, kim jest, lecz o tyle, o ile jest poży
teczna czy miła. Te więc stosunki przyjacielskie są przypad
kowe; osobnik bowiem kochany jest tu kochany nie ze względu 
na to, że jest tym, kim jest, lecz ze względu na to, że bądź przy
sparza jakiegoś dobra, bądź sprawia przyjemność. Toteż przy
jaźni tego rodzaju łatwo ulegają zerwaniu, jeśli ludzie, między 
którymi zachodzą, nie pozostają takimi samymi, jak byli; bo 
gdy przestają być przyjemni lub pożyteczni, to tracą miłość.

Korzyść jednak nie jest niezmienna, lecz zmienia się wciąż 
z upływem czasu. Kiedy więc znika powód, dla którego lu
dzie byli sobie przyjaciółmi, znika też i przyjaźń, ile że ist
niała tylko w tych celach. Tego rodzaju przyjaźń rodzi się 
najczęściej, jak się zdaje, między ludźmi starymi (jako że 
w podeszłym wieku ludzie nie szukają przyjemności, lecz 
korzyści) oraz między tymi ludźmi w sile wieku i tymi mło
dzieńcami, którzy szukają pożytku. Tacy przyjaciele wcale 
z sobą nie współżyją, a czasem nawet nie są sobie nawzajem 
mili; nie odczuwają więc wcale braku wzajemnych z sobą sto
sunków, jeśli nie mają z siebie nawzajem żadnego pożytku; są 
sobie bowiem nawzajem o tyle tylko mili, o ile spodziewają 
się po sobie jakiejś korzyści. Do takich to stosunków przy
jacielskich zalicza się też gościnność. Przyjaźń ludzi mło
dych jest — jak się zdaje — podyktowana względem na przy
jemność, bo kierują się oni w życiu namiętnościami i gonią 
przede wszystkim za tym, co im jest przyjemne i co chwila 
przynosi; ale wraz z postępującym wiekiem zmieniają się też 
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przyjemności. Dlatego to ludzie młodzi szybko stają się przy
jaciółmi i szybko przestają nimi być, wraz z tym bowiem, co 
przyjemne, ulega zmianie przyjaźń, tego zaś rodzaju przy
jemności zmieniają się szybko. Młodzieńcy są też kochliwi; 
gdyż uczuciami miłosnymi rządzi przeważnie namiętność 
i żądza rozkoszy; dlatego zapłonąwszy miłością, ludzie mło
dzi szybko ostygają i często tego samego dnia zmieniają jej 
przedmiot. Ci natomiast pragną dni swoje spędzać razem 
i współżyć z sobą; bo w ten sposób osiągają cel swej przyjaźni.

Doskonałą formą przyjaźni jest przyjaźń między ludźmi 
etycznie dzielnymi i podobnymi do siebie w dzielności etycz
nej. W podobny bowiem sposób nawzajem sobie dobrze życzą, 
jako ludzie etycznie dzielni, a są nimi sami w sobie; owóż ci, 
którzy dobrze życzą swym przyjaciołom ze względu na nich 
samych, są przyjaciółmi w najwłaściwszym słowa tego zna
czeniu (jako że w ten sposób ustosunkowują się do przyja
ciół ze względu na ich naturę, a nie ze względów ubocznych); 
przyjaźń ich więc trwa dopóty, dopóki są etycznie dzielni, 
a dzielność etyczna jest czymś trwałym. I każdy z nich jest 
dobry w bezwzględnym tego słowa znaczeniu i dobry dla 
przyjaciela; ci bowiem, którzy są etycznie dzielni, są dobrzy 
i w bezwzględnym tego słowa znaczeniu, i wzajemnie sobie 
pożyteczni. Podobnie też są sobie mili, bo ludzie dobrzy są 
mili w bezwzględnym tego słowa znaczeniu i nawzajem dla 
siebie; gdyż dla każdego są przyjemne jego własne i inne do 
nich podobne postępki, a postępowanie ludzi dobrych jest 
takie samo lub podobne. Nic dziwnego, że taka przyjaźń jest 
trwała: wszak zawiera w sobie wszystkie te cechy, które przy
jaciele powinni mieć. Wszelka bowiem przyjaźń jest podyk
towana względem na dobro lub na przyjemność — w bez
względnym tych słów znaczeniu lub ze względu na tego, kto 
doznaje tych uczuć przyjaznych — i wszelka polega na pew
nym podobieństwie; w takiej zaś przyjaźni wszystkie wspo
mniane cechy przysługują osobnikom zaprzyjaźnionym ze 
względu na swą naturę (a do tego rodzaju przyjaźni podobne 
są i pozostałe jej rodzaje); i to, co jest w bezwzględnym tego 
słowa znaczeniu dobre, jest też w bezwzględnym tego słowa 
znaczeniu przyjemne. Te zaś cechy zasługują najbardziej na 
uczucia dodatnie i przede wszystkim między takimi ludźmi 
rodzą się miłość i przyjaźń, i to jest ich najlepszą formą.
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Pytania i ćwiczenia
1. Arystoteles dokonuje podziału rodzajów przyjaźni według kryterium dobra, 

które dana przyjaźń ma realizować. Czy przeprowadzony przez niego podział 

jest rozłączny i wyczerpujący? Inaczej mówiąc, czy żadne z wyróżnionych ro

dzajów przyjaźni nie mogą ze sobą współwystępować i czy nie mogą istnieć 

inne rodzaje przyjaźni oprócz trzech wyróżnionych?

2. Czy istnieje jakiś wspólny mianownik wszystkich trzech rodzajów przyjaźni?

3. Arystoteles mówi wprawdzie o trzech rodzajach przyjaźni, ale za przyjaźń 

w sensie właściwym uznaje tylko przyjaźń ze względu na charakter. Czym 

różni się ona od przyjaźni opartej na przyjemności lub korzyści?

4. Z poniższej listy wybierz najpierw te cechy, które dostrzegasz w Arystotele

sowskim opisie przyjaźni doskonałej, czyli przyjaźni ze względu na charakter, 

a następnie te, których w tym opisie nie znajdujesz, ale które według Ciebie 

powinny się w nim znaleźć: (a) świadomość istnienia przyjaźni; (b) pragnie

nie, aby przyjaciel istniał; (c) współradowanie się i współcierpienie z przy

jacielem; (d) życzliwość i niesienie pomocy w nieszczęściu; (e) wspólnota 

charakteru, zainteresowań i upodobań; (f) wspólne spędzanie czasu (lub 

przynajmniej pragnienie jego spędzania); (g) bezinteresowność; (h) rów

ność; (i) radość płynąca z urody przyjaciela; (j) wzajemność. Czy według 

Ciebie warto by dodać do listy jeszcze jakieś inne cechy, które definiują  

przyjaźń?

5. Czy może istnieć przyjaźń nieodwzajemniona?

6. Arystoteles zauważa, że „zapłonąwszy miłością, ludzie młodzi szybko osty

gają i często tego samego dnia zmieniają jej przedmiot”. Dlaczego dotyczy 

to tylko ludzi młodych? Rozważ zalety i ewentualne wady „wiecznej mło

dości”, czyli życia w całości wypełnionego takimi intensywnymi, ale prze

lotnymi miłościami.

7. Czy w przytoczonym fragmencie tekstu Arystotelesa znajdujesz jakieś racje 

wykluczające przyjaźń między ludźmi niecnotliwymi, np. fałszerzami obra

zów lub złodziejami diamentów? Czy mogą oni mieć na względzie dobro 

przyjaciela, a nie własną korzyść lub przyjemność?

8. Czy bezinteresowność w przyjaźni ma swoje granice? Wyobraź sobie, że Twój 

przyjaciel może zyskać nieprzemijającą sławę dzięki swoim osiągnięciom na

ukowym lub artystycznym, ale za cenę nieodwracalnego zakończenia wa

szej przyjaźni. Czy wówczas warto życzyć mu tych osiągnięć?

9. Zinterpretuj następujące słowa Seneki: „Jeśli komuś podoba się w przyjaźni ja

kaś inna wartość poza samą przyjaźnią, to będzie mu się podobała także nie

jedna wartość zostająca w sprzeczności z przyjaźnią” (przeł. L. Joachimowicz).

10. W jaki sposób przyjaźń może pomóc nam w poznaniu samych siebie i w sta

niu się lepszymi?
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11. Wyobraź sobie, że życie wewnętrzne wszystkich ludzi staje się całkowicie 

przezroczyste dla innych, tak że możemy „czytać w nich jak w otwartych 

księgach”. Jak zmieniłoby to charakter takich relacji jak miłość i przyjaźń?

12. „Przyjacielem jest mi Platon, ale większą przyjaciółką prawda”. Te słowa Ary

stotelesa, który zmodyfikował lub odrzucił niektóre poglądy swojego mistrza, 

trafnie oddają stosunek Stagiryty do pojęć przyjaźni i prawdy. Jaka według 

Ciebie jest relacja między przyjaźnią a prawdą? 
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12. Arystoteles, Geneza twórczości poetyckiej

Arystoteles był jednym z najbardziej wszechstronnych umysłów 
starożytnej Grecji, a rozważania z zakresu etyki stanowią tylko 
mały wycinek jego bogatej twórczości. Poniższy fragment po
chodzi z dzieła Poetyka i dotyczy powstania i rodzajów sztuki 
poetyckiej. Poetyka jest pierwszym dziełem z zakresu teorii litera
tury i zawiera podziały (m.in. na lirykę, epikę i dramat), które obo
wiązują do dziś. Więcej o Arystotelesie i jego koncepcji sztuki – 
zob. rozdz. I.7 i I.11. 

Arystoteles, Poetyka, przełożył i opracował H. Podbielski, w: Ary
stoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa: PWN 2003, s. 578–581 
(1448b–1449a). 

Sztuka poetycka, jak się zdaje, swe powstanie zawdzięcza 
głównie dwu przyczynom tkwiącym głęboko w naturze 
ludzkiej. Instynkt naśladowczy jest bowiem przyrodzony 
ludziom od dzieciństwa i tym właśnie człowiek różni się od 
innych zwierząt, że jest istotą najbardziej zdolną do naśla
dowania. Przez naśladowanie zdobywa podstawy swej wie
dzy, a dzieła sztuk naśladowczych sprawiają mu prawdziwą  
przyjemność.

Potwierdzają to fakty naszego doświadczenia. Są przecież 
takie rzeczy, jak np. wygląd najbardziej nieprzyjemnych zwie
rząt czy trupów, na które patrzymy z uczuciem przykrości, 
z przyjemnością natomiast oglądamy ich szczególnie wiernie 
wykonane podobizny. A wynika to stąd, że poznanie spra
wia największą przyjemność nie tylko filozofom, lecz rów
nież wszystkim ludziom. Ci ostatni korzystają jednak z tego 
w niewielkim stopniu. Dlatego cieszy nas oglądanie obrazów, 
że patrząc na nie jesteśmy w stanie rozpoznać i domyślić się, 
co każdy z nich przedstawia, że np. ten przedstawia to a to. 
A jeśli się zdarzy, że nie widzieliśmy wcześniej przedstawio
nego przedmiotu, przyjemność sprawi nam nie sam jego wi
zerunek, lecz raczej staranne wykonanie dzieła, jego koloryt 
lub inne tego rodzaju zalety.

Skoro wrodzony jest nam instynkt naśladowczy oraz po
czucie melodii i rytmu (oczywiste to przecież, że miary wier
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szowe są cząsteczkami różnych rytmów), dlatego ci, którzy 
pierwotnie byli najbardziej uzdolnieni w tym kierunku, do
skonaląc stopniowo swą sztukę improwizacji, dali początek 
poezji. Z kolei nastąpił naturalny podział poezji na dwa kie
runki. Szlachetniej usposobieni twórcy naśladowali bowiem 
piękne czyny ludzi szlachetnych, natomiast twórcy o usposo
bieniu bardziej pospolitym przedstawiali czyny ludzi złych, 
tworząc początkowo „szyderstwa”, jak tamci – hymny i po
chwały bohaterów. Chociaż istniało prawdopodobnie wielu 
twórców satyrycznych przed Homerem, nie potrafimy jed
nak wymienić żadnego utworu któregoś z nich. Począwszy 
od Homera, możemy natomiast wskazać np. jego Margitesa 
oraz inne tego rodzaju utwory. Jednocześnie pojawiło się też 
stosowne do charakteru tych utworów metrum, które dla
tego obecnie nazywamy jambicznym („szyderczym”), ponie
waż w tym właśnie metrum „szydzono z siebie wzajemnie”. 
Jedni z dawnych poetów tworzyli więc w wierszu heroicznym, 
inni w jambicznym. Natomiast Homer nie tylko był najwy
bitniejszym twórcą w zakresie poezji poważnej (on jeden bo
wiem doskonale i zarazem w sposób dramatyczny kompo
nował swe utwory), lecz również pierwszy wytyczył zarysy 
komedii poprzez dramatyczne przedstawienie śmieszności, 
a nie szyderstwa. Jego Margites pozostaje przecież w takim 
samym stosunku do komedii, jak Iliada i Odyseja do tragedii.

Kiedy zaś pojawia się tragedia i komedia, poeci, znajdu
jąc naturalne upodobanie w jednym lub w drugim rodzaju 
twórczości, jedni zamiast jambów zaczęli tworzyć komedię, 
inni zamiast epopei – tragedie, ponieważ te formy twórczo
ści uznano za wyższe i cenniejsze od poprzednich. Nato
miast rozpatrywanie, czy obecnie podstawowe czynniki wy
starczają w pełni tragedii, czy nie, oraz rozstrzygnięcie tego 
zagadnienia tak w jej aspekcie literackim, jak teatralnym, to 
sprawa do innej dyskusji.

Zarówno tragedia, jak i komedia narodziły się z impro
wizacji: tragedia z improwizacji tych, którzy intonowali dy
tyramb, komedia – z improwizacji intonujących pieśni fal
liczne, które jeszcze dzisiaj wykonuje się w wielu miastach. 
Tragedia rozwinęła się zatem stopniowo przez udoskonale
nie każdego pojawiającego się elementu i po przejściu wielu 
przeobrażeń zatrzymała się w rozwoju, kiedy osiągnęła swą 
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najdoskonalszą postać. Liczbę aktorów z jednego do dwu 
pierwszy powiększył Ajschylos; on też ograniczył rolę chóru 
i naczelne miejsce zapewnił dialogowi. Sofokles zaś dodał 
trzeciego aktora i dekoracje sceniczne. Tragedia uzyskała 
poza tym odpowiednią wielkość, porzuciwszy krótkie wątki 
i żartobliwy język, które zawdzięczała swemu pochodzeniu 
z dramatu satyrowego; dość późno też przybrała dostojną 
postać i metrum jambiczne zajęło miejsce tetrametru tro
cheicznego. Dopóki bowiem miała ona charakter satyrowy 
i w większym stopniu była związana z tańcem, posługiwała 
się tetrametrem trocheicznym, lecz gdy zyskał na znaczeniu 
dialog, sama natura znalazła dla niej właściwą formę wier
sza. Bo ze wszystkich miar wierszowych najbardziej nadaje 
się do rozmowy metrum jambiczne. Świadczy przecież o tym 
fakt, że w codziennej rozmowie posługujemy się najczęściej 
jambami, bardzo rzadko natomiast heksametrami i to tylko 
wtedy, gdy wypadamy ze zwykłego toku mowy. Uzyskała też 
odpowiednią ilość epejsodiów. Co do innych rzecz, w które 
i jak – zgodnie z tradycją – została wyposażona, przyjmijmy 
je za znane nam, bo śledzenie wszystkiego w szczegółach by
łoby zbyt nużącym zajęciem.

Pytania i ćwiczenia
1. Jakie dwa źródła sztuki poetyckiej wyróżnia Arystoteles?

2. Z jakich form poezji wyłoniły się, odpowiednio, tragedia i komedia?

3. Arystoteles uważa, że naśladowanie jest wspólne wszystkim sztukom, różnią się 

one natomiast ze względu na metodę, treść i styl („ze względu na użyte środki, 

na naśladowane przedmioty i swoisty sposób naśladowania”). Przedstaw po

dział sztuk podany przez Arystotelesa, posługując się tymi trzema kryteriami.

4. Według Arystotelesa sztuka powinna naśladować rzeczywistość. Jaką część rze

czywistości mogą naśladować takie sztuki jak taniec, muzyka i fantastyka naukowa?

5. Zdaniem Arystotelesa przyjemność, jaką czerpiemy z obcowania ze sztuką, jest 

w istocie przyjemnością związaną z aktem poznawczym. Jak opiszesz możli

wości poznawcze, które zyskał dzięki sztuce człowiek?

6. Pisząc, że przyjemność może nam sprawić nawet wizerunek nieznanego 

przedmiotu, Arystoteles polemizuje z Platonem, który był odmiennego zda

nia (Prawa 668d). Po czyjej stronie w tym sporze się opowiadasz?

7. Czy Twoim zdaniem komedie, nie mniej niż tragedie, mogą ułatwiać nam po

znanie świata i nabywanie cnót, czy też służą jedynie rozrywce?
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8. Czy oryginał dzieła sztuki ma większą wartość niż jego doskonały duplikat? 

Rozważ racje za i przeciwko.

9. Jaka jest relacja między sztuką a moralnością? Czy sztuka powinna przedsta

wiać wzory moralne, czy też może być moralnie ambiwaletna (obojętna)?

10. Porównując poezję z historią, Arystoteles pisze: „poezja jest bardziej filozo

ficzna i poważna niż historia; poezja wyraża przecież to, co ogólne, historia 

natomiast to, co jednostkowe. Przez »ogólne« rozumiem to, że jakaś postać 

będzie coś takiego mówić i czynić, co jest zgodne z prawdopodobieństwem 

lub koniecznością, do czego właśnie dąży poezja, która dopiero później na

daje imiona bohaterom. Jednostkowym jest natomiast to, czego na przykład 

dokonał lub doznał Alkibiades” (przeł. H. Podbielski). Czy zgadzasz się z tą tezą?

11. „Szlachetniej usposobieni twórcy naśladowali bowiem piękne czyny ludzi 

szlachetnych, natomiast twórcy o usposobieniu bardziej pospolitym przed

stawiali czyny ludzi złych”. Czy według Ciebie po treści dzieła można wnio

skować o charakterze twórcy?

12. Arystoteles sporo miejsca poświęca formie poezji i dramatu. Jak ważna jest 

Twoim zdaniem forma w sztuce?
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W IV wieku przed Chr., w miejscu zwanym Ogrodem, powstała 
w Atenach nowa szkoła filozoficzna. Jej założycielem był Epikur – 
filozof należący już do innego świata: Grecji helleńskiej, powięk
szonej i wymieszanej z innymi kulturami za sprawą podbojów 
Aleksandra Macedońskiego. Jednak główne pytanie filozoficzne 
pozostaje to samo, a nawet nabiera większej doniosłości. Brzmi 
ono: w jaki sposób osiągnąć szczęście? W poniższym liście Epikur 
odpowiada na to pytanie w następujący sposób: szczęście po
lega na przyjemności, a jego osiągnięcie wymaga pozbycia się ir
racjonalnego lęku przed bogami i śmiercią. Więcej o Epikurze – 
zob. rozdz. I.8. 

Epikur, List do Menoikeusa, przeł. K. Leśniak, w: Diogenes Laertios, 
Żywoty i poglądy sławnych filozofów, wyd. 4, Warszawa: PWN 1988, 
s. 643–650.

Epikur pozdrawia Menoikeusa
Niechaj młodzieniec nie zaniedbuje filozofii, a i starzec niech 
się nie czuje niezdolnym już do dalszego jej studiowania. Dla 
nikogo bowiem nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć 
troszczyć się o zdrowie swej duszy. Kto zatem twierdzi, że 
pora do filozofowania jeszcze dla niego nie nadeszła, albo 
że już minęła, podobny jest do tego, co twierdzi, że pora do 
szczęścia jeszcze nie nadeszła, albo że już przeminęła. Po
winni przeto filozofować zarówno młodzi, jak i starzy: ci, 
ażeby starzejąc się, czuli się młodymi, przywodząc na pa
mięć dobra, którymi ich obdarzył w przeszłości los, tamci 
znów, ażeby pomimo swej młodości czuli się nieustraszeni 
wobec przyszłości, jak ludzie w podeszłym wieku. A zatem 
bezustannie zabiegać o to, co nam może przysporzyć szczęś
cia; kto bowiem posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle 
mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, 
by je zdobyć.

Staraj się postępować w myśl tego, co ci bezustannie do
radzałem, i myśl ciągle o tym, pamiętając, że to są podsta
wowe zasady chwalebnego życia. Przede wszystkim uważaj 
bóstwo za istotę niezniszczalną i szczęśliwą zgodnie z po
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wszechnym wyobrażeniem bóstwa i nie przypisuj mu cech, 
które by się sprzeciwiały jego nieśmiertelności albo były nie
zgodne z jego szczęściem. Dołóż starań, ażeby twoje pojęcie 
bóstwa obejmowało to wszystko, co może zachować jego nie
śmiertelność i szczęśliwość. Bogowie wszakże istnieją, a ich 
poznanie jest faktem oczywistym; nie istnieją jednak w ten 
sposób, jak to sobie tłum wyobraża; wyobrażenia tłumu są 
zmienne. Bezbożnym nie jest ten, kto odrzuca bogów czczo
nych przez tłum, lecz ten, kto podziela mniemanie tłumu 
o bogach. Wszak sądy tłumu nie opierają się bynajmniej 
na wyobrażeniach pojęciowych, lecz na fałszywych domy
słach. Stąd też wywodzi się przekonanie, że bogowie zsyłają 
na złych największe nieszczęścia, a dobrym świadczą naj
większe dobrodziejstwa. Zapatrzeni bez reszty w swe własne 
cnoty, uważają bogów za podobnych do siebie, a to, co jest 
dla nich różne – za obce.

Staraj się oswoić z myślą, że śmierć jest dla nas niczym, 
albo wiem wszelkie dobro i zło wiąże się z czuciem; a śmierć 
jest niczym innym jak właśnie całkowitym pozbawieniem 
czucia. Przeto owo niezbite przeświadczenie, że śmierć jest 
dla nas niczym, sprawia, że lepiej doceniamy śmiertelny ży
wot, a przy tym nie dodaje bezkresnego czasu, lecz wybija 
nam z głowy pragnienie nieśmiertelności. W istocie bo
wiem nie ma nic strasznego w życiu dla tego, kto sobie do
brze uświadomił, że przestać żyć nie jest niczym strasznym. 
Głupcem jest atoli ten, kto mówi, że lękamy się śmierci nie 
dlatego, że sprawi nam ból, gdy nadejdzie, lecz że trapi nas 
jej oczekiwanie. Bo zaiste, jeśli jakaś rzecz nie mąci nam spo
koju swoją obecnością, to niepokój wywołany jej oczekiwa
niem jest zupełnie bezpodstawny. A zatem śmierć, najstrasz
niejsze z nieszczęść wcale nas nie dotyczy, skoro bowiem my 
istniejemy, śmierć jest nieobecna, a skoro tylko śmierć się po
jawi, nas wtedy już nie ma. Wobec tego śmierć nie ma żad
nego związku ani z żywymi, ani z umarłymi; tamtych nie 
dotyczy, a ci nie istnieją. Jednakże tłum raz stroni od śmierci 
jako największego zła, to znowu pragnie jej jako kresu nędzy 
życia. Atoli mędrzec, przeciwnie, ani się życia nie wyrzeka, 
ani się śmierci nie boi, albowiem życie nie jest mu ciężarem, 
a nieistnienia zgoła nie uważa za zło. Podobnie jak nie wy
biera pożywienia obfitszego, lecz smaczniejsze, tak też nie 
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chodzi mu bynajmniej o trwanie najdłuższe, lecz najprzy
jemniejsze. A ten, kto nawołuje do tego, by młodzieniec żył 
pięknie, a starzec pięknie życie zakończył, jest naiwny, nie 
tylko dlatego, że życie jest zawsze pożądane zarówno przez 
jednych, jak i drugich, lecz raczej dlatego, że troska o życie 
piękne nie różni się niczym od troski o jego piękny koniec. 
O wiele jest jednak gorszy ten, co powiedział, że

lepiej jest się nie rodzić albo po  urodzeniu
jak najśpieszniej przekroczyć  bramy Hadesu

(Teognis 425, 427).

Skoro bowiem mówi to poważnie, to dlaczego sam z życia 
nie odchodzi? A przyszłoby mu to łatwo, gdyby stanowczo 
powziął taki zamiar. Jeżeli jednak chce zażartować, to zaiste 
żart jest nie na miejscu, gdyż z tego się nie żartuje.

Należy o tym pamiętać, że przyszłość nie jest całkowicie 
w naszej mocy, ani też nie jest bynajmniej zupełnie od nas 
niezależna; mając to na uwadze, nie będziemy oczekiwać ani 
jej niezawodnego ziszczenia, ani też nie stracimy nadziei co 
do możliwości jej ziszczenia się.

Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że wśród na
szych pragnień jedne są naturalne, a inne urojone, a wśród 
naturalnych jedne są ponadto konieczne, a inne tylko natu
ralne. Wśród koniecznych można wyróżnić takie, które są 
konieczne do szczęścia, następnie takie, które są konieczne 
dla spokoju ducha i wreszcie konieczne dla samego życia, 
Jasno sprecyzowany pogląd na te sprawy pozwoli skierować 
wszelki wybór i unikanie na korzyść zdrowia ciała i spokoju 
duszy, a to właśnie jest celem szczęśliwego życia. Wszak cała 
nasza działalność zdąża do tego, ażeby się uwolnić od cier
pienia i niepokoju. A gdy raz zdołamy to wszystko osiągnąć, 
znika niebawem niepokój duszy; albowiem istota żywa nie 
odczuwa już więcej potrzeby zabiegania o cokolwiek, co by 
jej brakowało ani też nie będzie szukać czego innego do do
pełnienia dobra duszy i ciała. Bo zaiste wtedy tylko odczu
wamy potrzebę przyjemności, gdy wskutek jej braku dozna
jemy bólu; gdy jednak ból nam nie dokucza, nie potrzebujemy 
wtedy żadnej przyjemności. Otóż właśnie dlatego twierdzimy, 
że przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. 
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Ona to bowiem, według nas, stanowi pierwsze i przyrodzone 
dobro oraz punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania; 
do niej w końcu powracamy, gdy odwołujemy się do czucia 
jako kryterium wszelkiego dobra. I właśnie dlatego, że jest 
dobrem pierwszym i przyrodzonym, nie uganiamy się by
najmniej za wszelką przyjemnością, lecz nieraz rezygnujemy 
z wielu; postępujemy tak zwłaszcza wtedy, gdy spodziewamy 
się doznać większej przyjemności. Dlatego też wszelka przy
jemność ze względu na swą własną naturę jest dobra, ale nie 
każda jest godna wyboru; i podobnie, wszelki ból jest złem, 
ale nie każdego bólu należy unikać. W każdym wypadku 
trzeba dokładnie badać pod kątem pożyteczności i szkod
liwości, bo zdarza się czasem, że dobro bierzemy za zło i na 
odwrót, zło za dobro. Umiarkowanie uważamy za najwięk
sze dobro, nie dlatego, żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać 
na małym, ale dlatego, żebyśmy się nauczyli obywać byle 
czym, gdy nas bieda nawiedzi, w przeświadczeniu, że najle
piej korzystają z obfitości dobra ci, którzy jej najmniej pożą
dają, i że to, co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia, a to, 
co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Proste potrawy spra
wiają nam tyle przyjemności, co kosztowne uczty, gdy tylko 
bolesne uczucie głodu zostanie usunięte. Jęczmienny chleb 
i woda sprawiają największą rozkosz, jeśli je spożył głodny. 
Z tego więc względu nawyknienie do życia prostego i mało 
kosztownego zapewnia dobre zdrowie i uaktywnia wobec 
różnych potrzeb życiowych, a kiedy się po dłuższej przerwie 
zasiądzie przy zastawionym stole, wówczas się lepiej korzy
sta z tych przyjemności; wreszcie czyni nas nieustraszonymi 
wobec igraszek losu.

Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym ce
lem najwyższym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjem
ności rozpusty, ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą 
ci, którzy nie znają naszej nauki albo się z nią nie zgadzają, 
czy wreszcie źle ją interpretują. Przyjemność, którą mamy na 
myśli, charakteryzuje się nieobecnością cierpień fizycznych 
i brakiem niepokojów duszy. Ani bowiem pijatyki i związane 
z nimi hulanki, ani obcowanie z pięknymi chłopcami i kobie
tami, ani ryby i inne smakołyki, jakich dostarcza zbytkowny 
stół, nie rodzą przyjemnego życia, ale trzeźwy rozum, docie
kający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania i odrzucający 

http://academicon.pl/wydawnictwo/


153© Copyright by Wydawnictwo Academicon

13. Epikur, List do Menoikeusa

czcze domysły będące źródłem największych utrapień duszy. 
Z tego wszystkiego mądrość jest początkiem i największym 
dobrem, a wskutek tego jest nawet cenniejsza od filozofii; 
jest bowiem źródłem wszystkich innych cnót. Ona nas uczy, 
że nie można żyć przyjemnie, jeśli się nie żyje mądrze, pięk
nie i sprawiedliwie, i na odwrót, że nie można żyć mądrze, 
pięknie i sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjemnie. Wszak 
cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem naturalną jedność 
i życie przyjemne jest dla nich nieodłączne.

Bo kogo mógłbyś wyżej cenić od mędrca, co zbożnie wielbi 
bogów i w ogóle śmierci się nie lęka, i pojął jaki jest osta
teczny cel przyrody, i zrozumiał, że najwyższe dobro można 
łatwo osiągnąć i bez trudu zdobyć, a największe zło albo trwa 
krótko, albo sprawia lekki tylko ból; z wszechmocnego prze
znaczenia, które pewni filozofowie wprowadzają jako władzę 
naczelną nad wszystkim śmieję się, mówiąc, że pewne rzeczy 
powstały z konieczności, inne przez przypadek, a jeszcze inne 
dzięki nam samym, ponieważ konieczność wyklucza wszelką 
odpowiedzialność, a przypadek jest zmienny, nasza zaś wola 
nie zależy od żadnego autorytetu zewnętrznego, wobec tego 
postępkom jej towarzyszą zarówno pochwały, jak i nagany. 
Zaiste, lepiej by było uznać mitologiczne bajki o bogach, niż 
stać się niewolnikiem przeznaczenia przyrodników. Mito
logia bowiem dopuszcza przynajmniej możliwość przebłaga
nia bogów oddawaną im czcią, przeznaczenie natomiast jest 
nieubłagane. Również przypadku nie uważa mędrzec za bó
stwo, na wzór upodobań pospólstwa (bo w działaniu bóstwa 
nie ma miejsca na chaotyczny nieład), ani na zmienną przy
czynę. Nie sądzi, by przypadek obdarzał ludzi dobrem lub 
złem w celu zapewnienia im szczęśliwego życia; uważa tylko, 
że dostarcza im składników wielkich dóbr albo wielkiego zła. 
Wierzy, iż lepiej być nieszczęśliwym z rozumem niż szczęś
liwym bez rozumu. Lepiej oczywiście, gdy rzetelny sąd nie 
będzie w działaniu oczekiwał pomocy ze strony przypadku.

Przemyśl więc dokładnie te sprawy, a także zagadnienia 
pokrewne. Rozmyślaj dzień i noc. Sam i z kimś, kto podob
nie myśli, a nie zaznasz niepokoju ani we śnie, ani na jawie 
i będziesz żył wśród ludzi jak bóg. Albowiem człowiek ży
jący w sferze dóbr niezniszczalnych jest zgoła niepodobny 
do żadnej śmiertelnej istoty.
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Pytania i ćwiczenia
1. Następujące cztery wskazówki Epikura dotyczące szczęśliwego życia okreś la 

się jako tzw. czwórmian leczniczy: (a) bóstwa nie są straszne; (b) śmierć jest ni

czym; (c) dobro jest łatwe do zdobycia; (d) zło jest łatwe do zniesienia. Znajdź 

w tekście każdą z tych wskazówek.

2. W jaki sposób Epikur odrzuca następujące dwa przekonania, które mogą kryć 

się za lękiem przed własną śmiercią: (a) śmierć sprawia nam ból; (b) oczekiwa

nie śmierci sprawia nam ból?

3. Przedstaw klasyfikację pragnień dokonaną przez Epikura. Podaj własne przy

kłady wyróżnionych rodzajów pragnień.

4. Zaznacz zdania, z którymi Epikur by się zgodził:

(a) należy dążyć do każdej przyjemności;

(b) nie należy dążyć do przyjemności, które doprowadzą w przyszłości do 

większych od nich cierpień;

(c) należy cierpliwie znosić cierpienia, jeśli w przyszłości przyniosą one więk

sze od nich przyjemności;

(d) nie należy dążyć do przyjemności, a jedynie unikać cierpień.

5. Czy Epikur uznałby życie wypełnione przyjemnościami zmysłowymi za szczęś

liwsze od życia, w którym nieliczne, ale intensywne przyjemności duchowe 

przeplatają się z długimi okresami cierpienia fizycznego? Wskaż odpowiedni 

fragment tekstu uzasadniający Twoją odpowiedź.

6. Epikur podkreśla w zakończeniu listu, że przyjemność wiąże się nierozłącznie 

z cnotą. Czy według Ciebie taki związek istotnie zachodzi? Czy możemy so

bie przedstawić życie cnotliwe, ale pełne bólu i niepokoju? I czy nie możemy 

sobie wyobrazić życia niegodziwego, które daje przyjemność?

7. Oceń twierdzenie Epikura, że „najwyższe dobro można łatwo osiągnąć i bez 

trudu zdobyć, a największe zło albo trwa krótko, albo sprawia lekki tylko ból”.

8. Jakie znaczenie ma według Ciebie czas, w którym doświadcza się przyjemności 

w życiu? Czy życie w pierwszej połowie wypełnione bólem i utrapieniami, ale w dru

giej – przyjemnościami i spokojem byłoby lepsze od życia w pierwszej połowie 

wypełnionego przyjemnościami i spokojem, ale w drugiej – bólem i utrapieniami? 

Jak Twoim zdaniem należałoby porównywać różne przyjemności i przykrości?

9. Uzupełnij w zeszycie tabelę na podstawie wiedzy o poglądach Platona i Epi

kura oraz własnych przemyśleń:

 zalety wady

dualizm antropologiczny Platona   

atomizm (materializm) Epikura   
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14. Epiktet, Obojętność wobec rzeczy

Twórcą stoicyzmu był Zenon z Kition, który po przybyciu do Aten 
założył czwartą ze starożytnych szkół, nazwaną Portykiem. Stoi
cyzm zyskał popularność również w Rzymie, gdzie do wybitnych 
zwolenników tego nurtu należeli Epiktet, Marek Aureliusz i Se
neka. Epiktet był z urodzenia niewolnikiem. Z uwagi na przeja
wiany przez niego zapał do filozofii, a może raczej wątłe zdrowie, 
jego pan – Epafrodyt, sekretarz gabinetu Nerona – pozwolił mu 
się kształcić. Wkrótce Epiktet stał się jednym z największych sto
ików rzymskich. Encheiridion, z którego pochodzi poniższy frag
ment, to zbiór pięćdziesięciu trzech maksym dotyczących życia 
codziennego, spisany przez jednego z uczniów Epikteta na pod
stawie nauk mistrza. Epiktet podkreśla w nich różnicę między rze
czami zależnymi od nas a tymi, które od nas nie zależą (i wobec 
których należy zachować obojętność), oraz zachęca nas do po
godnej akceptacji własnego losu, stanowiącego cząstkę racjonal
nego porządku świata. Więcej o Zenonie i stoikach –  
zob. rozdz. I.8. 

Epiktet, Encheiridion, § 1 i 51, przeł. L. Joachimowicz, w: Epiktet, 
Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Genomologium 
Epiktetowego, Warszawa: PWN 1961, s. 455–456 i 484–485.

1. Z wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś nie
zależne. Zależne są od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy 
i jednym słowem – to wszystko, co jest naszym dziełem. Nie
zależne natomiast są od nas: ciało, mienie, sława, godności 
i jednym słowem – to wszystko, co nie jest naszym dziełem. 
I dlatego te rzeczy, które od nas zależą, z natury są wolne i nie 
podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom, te natomiast, 
które od nas nie zależą, nie przedstawiają żadnej wartości, 
spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność. Pamię
taj zatem, że jeśli rzeczy służebne z natury zaczynasz uwa
żać za wolne, a cudze za własne, sam się zaprzęgniesz w nie
wolę, będziesz rozwodził skargi i żale, doznawał niepokoju, 
miotał złorzeczenia zarówno na bogów, jak i na ludzi. Jeżeli 
jednak to tylko, co twoje, uważać będziesz za swoją własność, 
i przeciwnie – to, co jest cudzą własnością – za przynależne, 
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jak jest w rzeczywistości, do kogoś innego, wtedy nikt ni
gdy nie będzie na ciebie wywierał przymusu, nikt nie będzie 
sprawiał ci przeszkód, ani ty sam nie będziesz nikomu zło
rzeczył, nikogo oskarżał, niczego zgoła czynił wbrew swo
jej woli, nikt nie wyrządzi ci krzywdy, w nikim nie będziesz 
miał wroga, bo też i niczego nie doznasz, co by rzeczywiście 
szkodliwe było dla ciebie.

A zatem jeżeli dążysz do osiągnięcia tak wielkich dóbr, 
pamiętaj o tym, że nie jest ci wolno z miernym nakładem 
wysiłku brać się do tak wzniosłego dzieła, ale że musisz jed
nych rzeczy raz na zawsze się wyrzec, drugich – chwilowo 
poniechać. Jeżeli jednak zechcesz posiąść te wielkie dobra, 
a jednocześnie i godności piastować i opływać w bogactwa, 
bardzo możliwe, że nie zdobędziesz ni godności, ni bogactw, 
a to dla tej przyczyny, że dążysz do osiągnięcia dóbr wyż
szego rzędu, a już z całą pewnością nie dopniesz tego, przez 
co jedynie rodzi się wolność i szczęście.

Starajże się tedy każdemu gwałtownemu wyobrażeniu 
natychmiast przeciwdziałać, tak mówiąc: „Jesteś tylko wy
obrażeniem, czczą marą rzeczy, którą przedstawiasz”. Na
stępnie zbadaj owe wyobrażenie i oceń jego wartość wedle 
takich prawideł, jakie posiadasz, a przede wszystkim i nade 
wszystko wedle tego prawidła, czy przedstawia ono rzeczy 
zależne, czy niezależne. I jeśli przedstawia rzecz jakąś, która 
nie jest od nas zależna, z miejsca wypowiadaj swe zdanie: 

„Nic a nic mnie to nie obchodzi”. […]
51. […] A zatem już teraz uznaj się za godnego prowadzić 

życie jak człowiek doskonały i czyniący postępy, a wszystko, 
co ci się wyda dobrem prawdziwym, niech będzie dla ciebie 
prawem, którego nie wolno przekroczyć. I jeśli cię czeka trud 
lub przyjemność, sława lub hańba, przywiedź to sobie na pa
mięć, że oto teraz nadchodzi pora zapasów, że oto właśnie na
stają igrzyska olimpijskie, że nie ma już czasu na żadną zwłokę 
oraz że nawet jeden dzień, jeden uczynek rozstrzyga o tym, czy 
szansę czynienia postępów zachowasz czy też utracisz. W ten 
sposób Sokrates nabył doskonałości, ponieważ we wszystkich 
przypadkach, jakie się jemu zdarzały, nie zwracał on na nic 
innego uwagi, jak tylko na wskazania rozumu. Ty natomiast, 
chociaż, rzecz oczywista, nie jesteś Sokratesem, to jednak wi
nieneś żyć jak ten, kto przynajmniej pragnie być Sokratesem.
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Pytania i ćwiczenia
1. Czy Epiktet przypisuje jakąś wartość dobrom zewnętrznym, takim jak honor, 

władza i bogactwo, czy uważa je za całkowicie bezwartościowe? 

2. Troszcząc się o rzeczy, które od nas nie zależą, stajemy się, według Epikteta, 

niewolnikami. Jak rozumiesz to twierdzenie? Czy można stać się niewolnikiem, 

dążąc do czegoś z własnej nieprzymuszonej woli?

3. Czy dostrzegasz jakieś istotne różnice między koncepcją szczęścia przyjętą 

przez Epikteta a tą wyłożoną w Liście do Menoikeusa Epikura?

4. Czy Epiktet ma rację, twierdząc, że kontrolujemy tylko własne stany we

wnętrzne? Rozważ możliwe kontrprzykłady wobec tej tezy: (a) własne stany 

wewnętrzne, które są od Ciebie niezależne; (b) rzeczy w świecie zewnętrz

nym, które jesteś w stanie kontrolować.

5. Wiedza o niedoskonałości świata oraz o przeszłych i obecnych cierpieniach 

ludzkich w naszym świecie zakłóca nasz spokój ducha. Czy zatem powinni

śmy przestać poznawać świat?

6. Czy sądzisz, że stawianie na pierwszym miejscu troski o własną duszę musi 

prowadzić do egoizmu?

7. Stoicy, inaczej niż epikurejczycy, uznają istnienie opatrzności, chociaż nie łą

czą jej z istnieniem osobowego bóstwa. Czy wiara w opatrzność może być 

źródłem spokoju ducha i siły w walce z przeciwnościami losu?

8. Jak uzgodnić przyjmowany przez stoików pogląd, że światem rządzi ro

zumne przeznaczenie, z przekonaniem, że mamy kontrolę nad naszym ży

ciem wewnętrznym?

9. Wyobraź sobie dwie sytuacje:

(a) schwytali Cię piraci i sprzedali w niewolę;

(b) jesteś władcą wielkiego imperium.

Wyjaśnij, jak w każdej z tych sytuacji zasady stoicyzmu mogą Ci pomóc pro

wadzić dobre życie. (Przypomnijmy, że Epiktet był wyzwolonym niewolni

kiem, a Marek Aureliusz, którego tekst znajdziesz poniżej – cesarzem Impe

rium Rzymskiego).
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15. Marek Aureliusz, Twierdza wewnętrzna

Filozofia Epikteta zainspirowała ostatniego wielkiego stoika – ce
sarza Marka Aureliusza. Tym sposobem wyzwolony niewolnik 
stał się wzorem dla władcy największego imperium świata, ja
kim było wówczas Cesarstwo Rzymskie. Trudno się dziwić, że ce
sarz wybrał taką właśnie filozofię: za jego panowania wzmocniła 
się inwazja plemion germańskich, wylał Tyber, wybuchła epide
mia dżumy i zaczął panować głód. Same Rozmyślania to rodzaj 
notatnika duchowego, spisywanego w trakcie działań wojennych. 
Warto jeszcze wspomnieć, że w czasie pobytu w Atenach w roku 
175 po Chr. Marek Aureliusz upaństwowił cztery znane nam szkoły 
filozoficzne i ustanowił wysokie pensje dla ich kierowników. Wię
cej o stoicyzmie – zob. rozdz. I.8. 

Marek Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, Gliwice: Helion 2016, 
s. 17–18, 35–37, 47, 78–79, 81.

II
1. Zaczynając dzień, powiedz sobie: Zetknę się z człowiekiem 
natrętnym, niewdzięcznym, zuchwałym, podstępnym, zło
śliwym, niespołecznym. Wszystkie te wady powstały u nich 
z powodu braku rozeznania złego i dobrego. Mnie zaś, któ
rym zbadał naturę dobra, że jest piękne, i zła, że jest brzyd
kie, i naturę człowieka grzeszącego, że jest mi pokrewnym, 
nie dlatego, że ma w sobie krew i pochodzenie to samo, ale 
że ma i rozum, i boski pierwiastek, nikt nie może wyrządzić 
nic złego. Nikt mnie bowiem nie uwikła w brzydotę. Nie 
mogę też czuć gniewu wobec krewnego ani go nienawidzić. 
Zrodziliśmy się bowiem do wspólnej pracy, tak jak nogi, jak 
ręce, jak brwi, jak rzędy zębów górnych i dolnych. Wzajemne 
więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym 
zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści.

2. To, czym jestem, składa się z ciała, tchnienia i woli. Precz 
z książkami! Już nie dawaj się im pociągnąć! Nie wolno! Ale 
jak gdyby już na łożu śmierci popatrz ze wzgardą na ciało: 
Oto kupa krwi i gnatów, tkanina, plecionka ścięgien, żył, tęt
nic. Rozważ teraz, czym też jest tchnienie? Wiatrem. I to nie 
zawsze jest on tym samym, lecz każdej chwili wyrzuca się 
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go i znowu wciąga. Trzecią częścią składową jest wola. Za
stanów się. Jesteś starcem, nie pozwól już, by sługą była, by 
szła jak marionetka za dzikim popędem, by była niezado
wolona z losu teraźniejszego lub chciała uniknąć losu, który 
cię czeka w przyszłości.

3. Dzieła boskie są pełne opatrzności. Ale w dziełach przy
padku widać także albo działanie praw natury, albo działa
nie praw wynikłych z powiązania i splotu taktów, które są 
dziełem opatrzności. Wszystko stamtąd płynie, ale z tym łą
czy się konieczność i pożytek całości wszechświata, którego 
jesteś cząstką. To zaś jest dobre dla każdej cząstki natury, 
co przynosi z sobą natura wszechświata i co służy do jej za
chowania. Czynnikami zaś zachowania świata są przemiany 
pierwiastków i ciał złożonych. To niech ci wystarczy, niech 
ci zawsze służy jako pewnik. Łaknienie zaś książek precz od 
siebie odrzuć, byś nie umierał wśród narzekań, lecz spokoj
nie, a bogom szczerze i serdecznie wdzięczny.

4. Pomnij, od jak dawna to odraczasz i ile też sposobności 
otrzymałeś od bogów, a z nich nie korzystasz. Raz już należy 
odczuć, jakiego świata jesteś cząstką i jakiemu to władcy swój 
początek zawdzięczasz. I że mamy wymierzony kres czasu. 
A jeżeli go nie użyjesz dla uzyskania pogody ducha, zniknie 
on i ty znikniesz, a po raz drugi nie powróci?

IV
3. Ustroni sobie szukają na wsi, nad morzem lub w górach. 
I ty zwyczajnie bardzo za tym tęsknisz. Wszystko to jest bar
dzo niemądre, bo przecież można usunąć się, kiedykolwiek 
zechcesz, w głąb siebie. Nigdzie bowiem nie schroni się czło
wiek spokojniej i łatwiej, jak do duszy własnej, zwłaszcza 
ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zu
pełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się wpatrzy. A nic innego 
nie nazywam spokojem, jak wewnętrzny ład. Jak najczęściej 
więc dostarczaj sam sobie tej ustroni i odświeżaj sam siebie. 
A krótkie to niech będą i elementarne zasady, które ci wy
starczą do natychmiastowego otwarcia tej ustroni i spowo
dują, że opuścisz ją w usposobieniu gotowym do cierpliwego 
znoszenia stosunków, do których wracasz. Z czegóż bowiem 
jesteś niezadowolony? Z przewrotności ludzi? Zastanowiwszy 
się jeszcze raz nad tym – co jest rzeczą rozstrzygniętą – że 
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stworzenia rozumne istnieją dla wzajemnej pomocy i że wy
rozumiałość jest częścią sprawiedliwości i że błądzą wbrew 
swej chęci i nad tym, ilu to ludzi zmarło i w proch się roz
sypało, którzy z sobą nawzajem walczyli, nawzajem się po
dejrzewali, nienawidzili, szli z sobą na noże – o tym pomyśl 
i odpocznij wreszcie! Może jesteś niezadowolony z losu? 
Przypomnij sobie alternatywę: albo opatrzność, albo atomy 
i dowody twierdzenia, że świat – to państwo. Może popędy 
cielesne cię trapią? Pomyśl, że dusza nie ulega żadnemu 
wpływowi ani łagodnemu, ani gwałtownemu, skoro się tylko 
sama w sobie zamknie i własną moc uświadomi, i przypo
mnij sobie to wszystko, coś słyszał i przyswoił sobie z nauki 
o przykrości i przyjemności. Może cię żądza sławy marnej 
niepokoi? Popatrz, jak szybko wszystko ulega zapomnieniu! 
Popatrz na ogrom niezmierzonego przed sobą czasu i po to
bie, jak próżny jest ten brzęk sławy, jak są zmienni w sądzie 
i jak go nie mają ci, którzy ci się zdają sławę twą głosić, jak 
szczupłe miejsce, do którego się ta sława ogranicza. Cała bo
wiem ziemia – to punkcik, a w niej jakimże kącikiem część 
zamieszkana! A w niej iluż jest i co za jedni ci, co cię chwalić 
mają! Pamiętaj więc o tym, że możesz cofnąć się do tej włas
nej ustroni, a przede wszystkim nie daj się pociągać tu i tam, 
nie upieraj się przy niczym, lecz bądź wolnym i patrz na rze
czy jako mąż, jako człowiek, jako obywatel, jako stworzenie 
śmiertelne. Dwa zaś pewniki niech będą wśród podręcz
nych, na których się oprzesz: jeden, że wypadki zewnętrzne 
duszy nie dotykają, lecz stoją spokojnie poza nią, a wszelki 
niepokój jest jedynie skutkiem wewnętrznego sądu, i drugi, 
że wszystko, co widzisz, wnet ulega zmianie i wnet zniknie. 
I zawsze miej w pamięci, ilu już zmian sam byłeś świadkiem. 
Świat – to zmiana, życie – to wyobrażenie. […]

49. Podobny bądź do skały, o którą się ciągle fale rozbi
jają. A ona stoi, a koło niej usypiają bałwany wody. „O ja nie
szczęśliwy, że mię to spotkało”. – Ależ nie tak! Lecz: „O ja 
szczęśliwy, że chociaż mię to spotkało, żyję bez smutku, nie 
gnębi mnie teraźniejszość ani nie boję się przyszłości”. To 
bowiem każdemu przydarzyć się mogło, a nie każdy potra
fiłby żyć z tym bez smutku. Dlaczegóż więc owo jest bardziej 
nieszczęściem, jak to szczęściem? Czyż w ogóle nazwiesz to 
nieszczęściem człowieka, co nie jest odstąpieniem od na
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tury człowieka? Czy odstąpieniem od natury ludzkiej zdaje 
ci się być to, co nie jest niezgodne z wolą jego natury? Jakżeż 
więc? Wolę znasz. Czyż więc to, co ci się zdarzyło, wzbra
nia ci być sprawiedliwym, wielkodusznym, roztropnym, ro
zumnym, ostrożnym, szczerym, obyczajnym, wolnym i inne 
mieć cechy, przy których natura ludzka swą właściwość za
chowuje? Pamiętaj zresztą przy każdym zdarzeniu, które cię 
do smutku przywodzi, o zasadzie: To nie jest nieszczęściem, 
owszem szczęściem jest znosić to wzniośle. […]

VII
9. Wszystko jest nawzajem powiązane, a węzeł to święty. 
A zgoła nic nie ma, coby nawzajem było sobie obce. Uło
żone to bowiem zostało we wspólny ład i współtworzy po
rządek w porządku tego samego świata. Jeden bowiem jest 
świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim 
i jedna istota i jedno prawo, jeden rozum wspólny wszystkich 
stworzeń rozumnych i prawda jedna. I jeden wreszcie ideał 
doskonałości stworzeń o wspólnym pochodzeniu i wspól
nym rozumie. […]

22. Jest właściwe człowiekowi miłować nawet tych, którzy 
błądzą. A dzieje się to, gdy się rozważy, że są to pokrewni, 
a grzeszą wskutek nieświadomości i wbrew chęci i że wnet 
i ty i on pomrzecie, a przede wszystkim dlatego, że ci nic 
złego nie zrobił. Woli twej bowiem nie uczynił gorszą, niż 
była przedtem.

Pytania i ćwiczenia
1. Jak rozumiesz zdanie „życie – to wyobrażenie”?

2. „Stworzenia rozumne istnieją dla wzajemnej pomocy”. Jak uzasadnia to twierdze

nie Marek Aureliusz? Czy zgadzasz się z jego interpretacją sensu ludzkiego życia?

3. Zewnętrzne czynniki nie mogą zachwiać spokoju duszy, może to sprawić tylko 

wewnętrzny sąd. Podaj własny przykład sądu, który w świetle rozważań Marka 

Aureliusza mógłby odebrać duszy spokój.

4. W Rozmyślaniach Marek Aureliusz wyróżnia dwa „podręczne pewniki”, czyli 

prawdy, które mędrzec powinien mieć stale w pamięci: (a) niezależność du

szy od rzeczy zewnętrznych; (b) przemijanie i nietrwałość wszystkiego. Czy 

masz jakieś własne maksymy życiowe, podobne do pewników Aureliusza lub 

„czwórmianu leczniczego” Epikura?
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5. Jedną z nici przewodnich Rozmyślań Marka Aureliusza jest przemijanie:

„Wszystko jednodniowe: i co wspomina, i co jest wspominane” (IV 35).

„Wszechnatura utworzyła z wszechtworzywa, jak z wosku, np. konika. Sto

piwszy go zaś, użyła jako tworzywa dla utworzenia drzewa, a potem czło

wieczka. Potem na co innego. Każdy zaś z tych przedmiotów trwa króciutko. 

A nie jest to straszne dla skrzynki dać się rozbić, jak nie było – dać się zbić” 

(VII 22, przeł. M. Reiter).

Rozważ różne znaczenia nadawane przez ludzi doświadczeniu przemijania 

i różne konsekwencje, jakie oni z niego wyciągają.

6. Czy fakt, że jesteśmy cząstką racjonalnego świata, w który wpisane jest prze

mijanie wszystkiego i wszystkich, pozwala łatwiej pogodzić się z nieuchron

nością własnej śmierci? Która z recept na lęk przed śmiercią – epikurejska czy 

stoicka – wydaje Ci się lepsza?

7. Dla stoików cały świat jest jednym państwem (gr. cosmopolis), a wszyscy jego 

obywatele są sobie równi. Wiemy jednak, że o wielu rzeczach w świecie de

cyduje traf, np. jedna osoba rodzi się jako bogaty Rzymianin, a inna – jako nie

ślubne dziecko niewolnicy. Na czym więc może polegać ta równość, o któ

rej mówią stoicy?

8. „Któraż bowiem z ludzkich rzeczy mogłaby się wydać wielka temu, kto poznał 

wieczność i ogrom całego świata?”, pyta Cyceron w Rozmowach tuskulańskich 

(IV 37, przeł. J. Śmigaj). Czy przestrzenne i czasowe rozmiary świata wywołują 

w Tobie, tak jak w mędrcu stoickim, spokojny dystans wobec spraw ludzkich, 

czy jakieś inne myśli i uczucia? Zapisz swoje przemyślenia. 
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16. Lucjusz Anneusz Seneka, Opatrzność i zło

Seneka to najwybitniejszy filozof okresu Cesarstwa Rzymskiego. 
W historii zapisał się jako konsul, a także wychowawca Nerona. 
Zginął śmiercią samobójczą, zmuszony do odebrania sobie ży
cia przez swego dawnego wychowanka. Od czasów starożyt
nych toczy się spór o to, czy życie Seneki – człowieka zamoż
nego, zaangażowanego w politykę – da się pogodzić z filozofią 
stoicką. Poniższy fragment dzieła O Opatrzności jest próbą wyjaś
nienia tego, jak w świecie, który jest na wskroś racjonalny, może 
istnieć zło. Seneka waha się w tym dziele między dwiema od
powiedziami: jedną, głoszącą, że nieszczęścia, jakie spadają na 
ludzi dobrych, dają im sposobność do wypróbowania własnej 
cnoty, i drugą, mówiącą, że człowieka dobrego nie może spot
kać żadne nieszczęście, ponieważ zawsze zachowuje on kontrolę 
nad własną wolą. Więcej o stoicyzmie i jego koncepcji Boga – 
zob. rozdz. I.8 i I.10. 

Seneka, O Opatrzności, w: tenże, Dialogi, przełożył, wstępem po
przedził, komentarzem, układem treści, indeksem opatrzył L. Joa
chimowicz, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 1989, s. 604–606 
i 607–609.

Do niczego przymuszany nie jestem, niczego nie cierpię 
wbrew woli. Jestem nie sługą, lecz przyjacielem Boga, tym 
bardziej – gdy wiem, że wszystko się dzieje zgodnie z nieod
miennym i raz na wielki ustanowionym prawem. Wiodą nas 
losy, a długość życia odmierzyły każdemu już w pierwszej 
godzinie poczęcia. Jedna przyczyna jest zależna od drugiej, 
a wszystkie sprawy, powszechne i jednostkowe, są wplecione 
w nieprzerwane pasmo wydarzeń. I dlatego niezłomnym du
chem na wszystko trzeba się godzić, ponieważ wręcz inaczej 
niż sobie wyobrażamy, każda rzecz nie jest igraszką ślepego 
przypadku, ale następstwem przyczyny. Wszystkie nasze 
radości i smutki są dawno postanowione z góry i niezależ
nie od tego, jak wielka różnica zachodzi w życiu poszcze
gólnych ludzi, ostatecznie w tym jednym wszyscy jesteśmy 
równi – krótkotrwali, krótkotrwałe dobra otrzymujemy. 
Dlaczego się oburzamy? Dlaczego się użalamy? Takie prze
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cież jest prawo naszego istnienia. Niech sobie natura czyni 
jaki jej się podoba użytek z naszego ciała, a swojej własności, 
my jednak w każdym położeniu bądźmy radośni i odważni 
i miejmy to na uwadze, że nic z naszego nie ginie. Co jest 
zadaniem dobrego człowieka? Poddawać się losom. Wielką 
pociechę daje świadomość, że jesteśmy porwani tym sa
mym prądem, co i reszta istot na świecie, oraz że niezależ
nie od tego, czym jest ta siła, która wyznacza nam takie ży
cie i taką śmierć, w tę samą konieczność wprzęga i bogów. 
Niepowstrzymany nurt unosi zarówno sprawy boskie, jak 
i ludzkie. Wielki stwórca, władca wszechświata, sam wpraw
dzie napisał księgę przeznaczeń, ale też i stosuje się do nich. 
Raz jeden rozkazał, a wiecznie słucha rozkazu. – Ale dla
czego Bóg okazał się do tego stopnia niesprawiedliwy w roz
dziale przeznaczeń, że dobrych skazał na ubóstwo, na rany 
i na bolesne przypadki śmierci? Dlatego że twórca nie może 
zmienić tworzywa. Takie jest twarde prawo, że pewnych 
właściwości nie da się od niektórych rzeczy odłączyć. Przy
warły do nich, nierozerwalnie zrosły się z nimi. Słabe natury 
i skłonne do spania, a jeśli już do czuwania, to do takiego, 
które trudno odróżnić od drzemki, są utworzone z bez
władnych pierwiastków. Do ukształtowania dzielnego czło
wieka, którego imię samo nakazywałoby szacunek, potrzeba 
treściwej materii. Niegładka przed nim ściele się droga: raz 
musi wspinać się w górę, raz znowu zstępować na dół, i cho
ciaż miotać nim będą bałwany, musi sterować okrętem na 
wzburzonym odmęcie, a na przekór zmienności losu trzy
mać się raz obranego kierunku. Wiele napotka przeszkód, 
wiele trudności, ale je wszystkie potrafi przełamać i prze
zwyciężyć. Probierzem złota jest ogień, a mocnych ludzi nie
dola. Spójrz, na jak zawrotne wyżyny wspiąć winna się cnota, 
a zrozumiesz, że nie wolno jej kroczyć drogą nie najeżoną  
niebezpieczeństwem. […]

– Ale raz jeszcze: dlaczego Bóg dopuszcza, żeby na ludzi 
dobrych spadało coś złego? – Nieprawda, że Bóg dopuszcza. 
On tylko wszelkie zło od nich oddala, jak występki, haniebne 
uczynki, nikczemne myśli, grabieżcze zamiary, ślepą żądzę 
i chciwość, dybiącą na cudze mienie. On tylko samych lu
dzi strzeże i chroni. A może ktoś tego jeszcze będzie żądał 
od Boga, by miał w opiece toboły dobrych ludzi? To prze

http://academicon.pl/wydawnictwo/


16. Lucjusz Anneusz Seneka, Opatrzność i zło

165© Copyright by Wydawnictwo Academicon

cież oni sami zwalniają Boga z tej troski, gardząc tym, co ze
wnętrzne. Demokryt wyzbył się bogactw, ponieważ je uwa
żał za uciążliwe brzemię dla duszy szlachetnej. I dlaczego się 
dziwisz, że Bóg również dozwala, aby dobremu człowiekowi 
stało się jakieś nieszczęście, którego niejeden dobry człowiek 
niekiedy wprost sobie życzy, by go spotkało? – Synów swych 
tracą dobrzy ludzie. – A co powiesz, jeśli ich sami niekiedy 
na śmierć skazują? – Na wygnanie pędzi się dobrych ludzi. – 
A co dopiero, jeżeli oni sami niekiedy porzucają ojczyznę, aby 
już więcej nigdy do niej nie wrócić? – Zabija się ich. – A co 
powiesz, jeżeli w pewnych okolicznościach sami śmierć so
bie zadają? – Po co przechodzą tak ciężkie próby? – Po to, by 
również nauczyli innych, jak znosić te próby. Urodzili się, aby 
świecić przykładem. Wyobraź sobie, że Bóg przemawia nastę
pująco: „Jakiż powód macie do tego, aby się na mnie uskar
żać, wy, którzy znajdujecie upodobanie w prawości? Innych 
otoczyłem złudnymi dobrami, a ich dusze uczyniłem jakby 
igraszką długiego i zwodniczego widziadła we śnie. Na ze
wnątrz przyozdobiłem ich złotem i srebrem, i kością słoniową, 
wewnątrz – ni śladu dobra. Ci, których uważasz za szczęśli
wych, o ile tylko uważniej się przyjrzysz nie temu, co u nich 
rzuca się w oczy, lecz temu, co ukrywa się wewnątrz, zoba
czysz, że są to istoty nędzne i nikczemne, ohydne, podobne 
do ścian, w ich domach, ozdobionych tylko od zewnątrz. Nie 
jest to żadne szczęście trwałe ani prawdziwe, jest tylko po
włoką, cienką w dodatku. Ale niech tylko spadnie na nich 
jakieś nieszczęście, które rozwieje złudę i obnaży ich wnę
trze, wtedy dopiero wychodzi na jaw, jak szkaradną i rzeczy
wistą ohydę osłaniały z zewnątrz zapożyczone blaski. Wam 
natomiast dałem dobra prawdziwe i trwałe, a im kto z nich 
czyni częstszy użytek, im kto z wszystkich stron je dokład
niej obejrzy, tym drogocenniejsze i tym wspanialsze mu się 
wydadzą. Dałem wam możność gardzić wszystkim, co in
nych grozą przejmuje, i czuć obrzydzenie do żądzy. Nie jaś
niejecie na zewnątrz, dobra wasze są zwrócone do wnętrza. 
Tak samo niebo w radosnym oglądaniu własnego przepy
chu gardzi wszystkim, co leży poza jego krańcami. Wszel
kie dobro włożyłem we wnętrzu. Nie łaknąć szczęścia – to 
wasze szczęście”. – Po co jednak istnieje tak wiele smutków, 
tak wiele strachów, tak wiele trudnych do zniesienia przy
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krości? – „Otóż, ponieważ nie mogłem was uwolnić od tych 
doświadczeń, uzbroiłem waszego ducha przeciw nim wszyst
kim. Znoście statecznie. W tej tylko dziedzinie możecie prze
wyższyć samego Boga, że on jest poza granicą wszelkiej nie
doli, wy – ponad niedolą”.

Pytania i ćwiczenia
1. Jak rozumiesz pojęcie Opatrzności? Czy Opatrzność jest czymś, co można 

przyjąć lub odrzucić?

2. Jak Seneka broni dobroci Boga w obliczu niesprawiedliwości panującej na 

świecie?

3. Czym różni się według Seneki sytuacja bogów i ludzi?

4. Jakie powody może mieć Bóg Seneki, by chronić przed złem tylko niektó

rych ludzi?

5. Na czym polegają ograniczenia władzy Boskiej w ujęciu Seneki?

6. Dzielny człowiek ma „na przekór zmienności losu trzymać się raz obranego 

kierunku”, pokonywać przeszkody, a dobry człowiek ma „poddawać się lo

som”. Czy można być jednocześnie dobrym i dzielnym w takiej sytuacji?

7. Jak sądzisz, dlaczego według Seneki człowiek także w niedoli ma być ra

dosny i odważny?

8. Czy można czcić Boga, który mówi: „Innych otoczyłem złudnymi dobrami, 

a ich dusze uczyniłem jakby igraszką długiego i zwodniczego widziadła we 

śnie. Na zewnątrz przyozdobiłem ich złotem i srebrem, i kością słoniową, we

wnątrz – ni śladu dobra, są to istoty nędzne i nikczemne, ohydne”?

9. „Na wszystko trzeba się godzić”. Jak oceniasz taką postawę, wiedząc o cierpie

niu, jakie nieustannie spotyka ludzi i zwierzęta w tym świecie?
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17. Diogenes Laertios, Tropy sceptyckie

Sceptycyzm miał w czasach starożytnych różne odmiany i w pew
nym okresie opanował nawet Akademię Platońską. Bodaj naj
wybitniejszym przedstawicielem sceptycyzmu starożytnego 
był Ainezydem. Sporządził on wykaz dziesięciu tropów, czyli ra
cji uzasadniających wstrzymanie się od zajęcia stanowiska. Tropy 
te uogólnił kontynuator Ainezydema, Agryppa, zmniejszając ich 
liczbę do pięciu. Poniższy wykaz tropów (zawarty w dziele Dioge
nesa Laertiosa – jednego z pierwszych starożytnych historyków 
filozofii, żyjącego w III wieku) jest tak szczegółowy, że w później
szych wiekach niewiele już do niego dodano. Jeden ze sceptyków 
napisał poetycko, że wątpienie jest jak „miękka poduszka dla mą
drej głowy”. Więcej o sceptykach starożytnych – zob. rozdz. I.9. 

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, ks. 9, 
rozdz. 11, 74, 79–91, przeł. I. Krońska, Warszawa: PWN 1988, wyd. 4, 
s. 560–561, 563–569.

Sceptycy starali się obalić twierdzenia wszystkich szkół, sami 
jednak niczego stanowczo nie twierdzili; ograniczali się do 
przytaczania i omawiania poglądów cudzych, niczego sta
nowczo nie określając, nawet swojego własnego stanowiska. 
Odrzucali nawet zwrot „nie określać”, uważając, że gdy wy
powiadamy zwrot w rodzaju „Nic nie określamy”, już tym 
samym coś określamy. „Przytaczamy twierdzenia innych – 
mówili – w tym celu, aby zaznaczyć, że sami się wstrzymu
jemy od sądów podobnych; moglibyśmy równie dobrze za
znaczyć to przeczącym ruchem głowy. A więc w zwrocie „Nic 
nie określamy” ujawnia się stan neutralności. Podobnie jak 
w wyrażeniach „Nie bardziej” albo „Każde twierdzenie ma 
swoje przeciwtwierdzenie” i tym podobnych. […]

Zarzuty, jakie sceptycy wysuwali przeciwko zgodności 
rzeczy poznawanych zmysłami lub umysłem, były podzie
lone na dziesięć tzw. tropów, według których rzeczy, o któ
rych mowa, wydają się zmieniać. Ainesidemos wymienia 
dziesięć następujących tropów.

Pierwszy odnosi się do różnic zachodzących między isto
tami żywymi w ocenie tego, co sprawia przyjemność lub ból, 
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szkodę lub pożytek. Wnoszę więc stąd, że te same podniety 
u różnych istot wywołują różne wrażenia, a z tej niezgodno
ści wynika postulat zawieszenia sądów. Niektóre zwierzęta 
rodzą się bowiem nie z parzenia się, np. stworzenia żyjące 
w ogniu, arabski feniks i robactwo, inne zaś z połączenia 
obu płci, np. ludzie i inne zwierzęta. Dlatego też jedne mają 
taką konstytucję, a inne – inną i w konsekwencji różnią się 
wrażliwością zmysłową: jastrzębie mają najbystrzejszy wzrok, 
a psy najczulszy węch. Z różnic w organach zmysłowych wy
nikają też różnice odbieranych wrażeń. Inaczej zbudowane 
oczy otrzymują inne obrazy. [Podobnie jeśli idzie o zmysł 
smaku]. Dla kozy liście oliwki są poszukiwanym pożywie
niem, dla człowieka natomiast są gorzkie; dla przepiórki cy
kuta jest pokarmem, dla człowieka – śmiertelną trucizną; dla 
świni ekskrementy są jadalne, dla konia nie.

Drugi trop odnosi się do zachodzących między ludźmi róż
nic ustrojowych i charakterologicznych. Tak np. Demofon, ku
charz Aleksandra, w cieniu odczuwał gorąco, a w słońcu zimno. 
Andron z Argos – jak mówi Arystoteles – podróżował przez 
całą pustynię libijską, nie pijąc wcale wody. Jeden człowiek ma 
zamiłowanie do lecznictwa, drugi do rolnictwa, a jeszcze inny 
do handlu. To, co jednym szkodzi, jest użyteczne dla innych. 
Z tego wynika, że należy się wstrzymywać z wydawaniem sądu.

Trzeci trop powołuje się na odmienność kanalików po
szczególnych zmysłów. Jabłko jest dla wzroku żółte, dla 
smaku słodkie, dla węchu przyjemnie pachnące. Ta sama 
postać różnie wygląda w różnych lustrach. Z tego wynika, 
że to, co ukazuje się zmysłom, nie bardziej jest takie niż inne.

Czwarty trop dotyczy różnic stanu i – mówiąc ogólnie – 
powszechnie występujących zmian, takich jak zdrowie–cho
roba, sen–jawa, radość–smutek, młodość–starość, odwaga–
strach, brak–nadmiar, nienawiść–miłość, gorąco–zimno, 
powolny oddech–poczucie duszności. Różne przeto są nasze 
wrażenia w zależności od różnych stanów. Bo i stan szaleń
ców nie jest przeciwny naturze. Dlaczego bowiem oni mają 
być szaleni, a nie my? Wszak i my widzimy słońce, jak gdyby 
stało nieruchomo. Teon z Titorai, stoik, przechadzał się we 
śnie, a niewolnik Peryklesa we śnie spacerował po dachu.

Piąty trop odnosi się do wychowania, praw, wiary w mity, 
umów między narodami i dogmatycznych założeń. Należą 
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tu wyobrażenia o tym, co piękne i brzydkie, prawdziwe i fał
szywe, dobre i złe, o bogach, o powstawaniu i ginięciu wszyst
kich rzeczy postrzeganych. Otóż to samo jest dla jednych 
sprawiedliwe, dla innych niesprawiedliwe; dla jednych dobre, 
dla innych złe. Persowie np. nie uważają za zdrożne stosun
ków seksualnych między ojcem i córką, Grecy natomiast je 
potępiają. Massageci, jak podaje Eudoksos w pierwszej księ
dze Podróży dokoła świata, mają wspólne kobiety, Grecy zaś 
nie. Mieszkańcy Cylicji pochwalają rabunek, Grecy nie po
chwalają. Różne narody mają różne wyobrażenia o bogach, 
jedne wierzą w boską opatrzność, inne nie wierzą. Egipcja
nie balsamują ciała zmarłych przed pogrzebaniem, Rzymia
nie je palą, a Pajonowie rzucają do bagien. Stąd wniosek: żeby 
wstrzymać się od wydawania sądów o prawdziwości.

Szósty trop dotyczy domieszek i połączeń. Powołuje się na to, 
że żadna rzecz nie występuje w czystej postaci, ale zawsze z do
mieszką powietrza, światła, wilgoci, masywności, ciepła, zimna, 
ruchu, wyziewów lub innych czynników. Tak np. purpura 
odmienną barwę w słońcu, w blasku księżyca, w świetle lampy. 
Skóra naszego ciała inaczej wygląda w południe, a inaczej 
o zachodzie słońca. Kamień, który dwóch ludzi może z trudem 
udźwignąć w powietrzu, w wodzie staje się lekki i z równym 
prawem można powiedzieć, że jest ciężki, ale go woda podnosi, 
jako że jest lekki, a tylko powietrze powiększa jego ciężar. 
Nie poznajemy więc rzeczy w ich właściwościach swoistych 
i odrębnych, tak jak nie wyodrębniamy oliwy z maści.

Siódmy trop odnosi się do odległości i rozmaitego położe
nia, do przedmiotów znajdujących się w różnych miejscach. 
Według tego tropu to, co uważa się za wielkie, kiedy indziej 
okazuje się małe; rzeczy czworoboczne wydają się okrągłe, 
gładkie wydają się chropowate, proste wydają się łamane, 
a bezbarwne – kolorowe. Wskutek odległości słońce wydaje się 
małe; góry wyglądają z daleka jak gładkie obłoki, z bliska zaś 
tworzą pasmo nierówne i poszarpane. Słońce o świcie wydaje 
się inne niż w południe. Ten sam przedmiot inaczej wygląda 
w lesie, a inaczej na otwartej równinie; obraz zmienia się za
leżnie od aktualnego położenia, szyja gołębia wygląda inaczej 
zależnie od tego, w którą stronę jest zwrócona. Ponieważ zaś 
rzeczy nie możemy postrzegać bez określonego miejsca i po
łożenia, przeto nie możemy poznać ich prawdziwej natury.
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Ósmy trop odnosi się do ilościowych i jakościowych 
własności rzeczy, np. ich ciepła lub zimna, szybkości lub 
powolności, bezbarwności lub barwności. Tak np. wino wypite 
w umiarkowanej ilości wzmacnia, wypite w nadmiarze osłabia. 
Podobnie ma się rzecz z pokarmem i podobnymi rzeczami.

Dziewiąty trop dotyczy stałości występowania zjawisk lub 
ich niezwykłości lub rzadkości. Np. trzęsienia ziemi tam, gdzie 
zdarzają się często, nie wywołują zdziwienia i nikt nie dziwi 
się słońcu, ponieważ się je ogląda codziennie. Ten dziewiąty 
trop jest u Favorinusa ósmym, u Sekstusa i Ainesidema na
tomiast jest dziesiątym; dziesiąty zaś Sekstus wymienia na 
ósmym miejscu, a Favorinus na dziewiątym.

Dziesiąty trop odnosi się do wzajemnego stosunku, np. mię
dzy lekkością a ciężarem, siłą a słabością, tym, co większe, 
a tym, co mniejsze, tym, co jest wyżej, a tym, co niżej. To, 
co się znajduje po prawej stronie, nie jest z natury po prawej 
stronie, tylko ze względu na położenie w stosunku do cze
goś innego i jeżeli się je przestawi, przestanie być po prawej 
stronie. Podobnie wygląda sprawa z pojęciami takimi jak 

„ojciec” i „brat”, jako pojęciami stosunku, oraz z pojęciem 
„dzień” w stosunku do słońca, a ze wszystkimi w ogóle rze
czami w stosunku do naszego umysłu. Tak więc pojęcia re
latywne są niepoznawalne same dla siebie. Tak się przedsta
wia sprawa dziesięciu tropów sceptycznych.

Szkoła Agryppy dodała do tych dziesięciu jeszcze pięć 
innych tropów; pierwszy dotyczy niezgodności poglądów, 
drugi – regresu w nieskończoność; trzeci – względności 
spostrzeżeń, czwarty – nieudowodnionych założeń, piąty 

– błędnego koła w dowodzeniu. Pierwszy trop, dotyczący 
niezgodności poglądów, powołuje się na to, że każde zagad
nienie, postawione bądź przez filozofów, bądź przez życie co
dzienne, okazuje się pełne sprzeczności i niepewności. Drugi 
trop, dotyczący regresu w nieskończoność, wykazuje, że ni
gdy nie można niczego uznać za niewątpliwie dowiedzione, 
ponieważ każdy człon dowodu czerpie swą pewność z po
przedniego, i tak w nieskończoność. Trzeci trop, dotyczący 
względności spostrzeżeń, wykazuje, że żadnej rzeczy nie 
można poznać taką, jaką jest ona sama w sobie, lecz zawsze 
w jej odniesieniu do innej, skąd wynika, że nic nie jest po
znawalne. Czwarty trop, dotyczący nieudowodnionych za
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łożeń, odnosi się do przypadków, gdy jakaś szkoła twierdzi, 
że pierwsze zasady rzeczy trzeba przyjąć jako pewne i nie
wymagające już dla siebie dowodu; to zaś jest nieuprawnione, 
bo równie dobrze można by przyjąć założenia wręcz prze
ciwne. Wreszcie trop dotyczący błędnego koła w dowodzeniu 
odnosi się do przypadków, gdy to, co ma służyć jako dowód 
dla rzeczy poszukiwanej, samo wymaga dla swego potwier
dzenia tej właśnie rzeczy poszukiwanej; np. gdyby ktoś chciał 
udowodnić istnienie porów na tej podstawie, że wydziela 
się pot, a równo cześnie faktem istnienia porów tłumaczył  
zjawisko potu.

Sceptycy odrzucali wszelki dowód i kryterium prawdzi
wości, a także pojęcia takie, jak znak, przyczyna, ruch, na
uka, powstawanie i wreszcie pogląd, że coś jest z natury do
bre lub złe. Bo, jak twierdzili, wszelki dowód opiera się albo 
na przesłankach już udowodnionych, albo niedających się 
udowodnić. W pierwszym wypadku przesłanki udowod
nione opierają się na dowodzie, a ten z kolei na innym i tak 
dalej, w nieskończoność; w drugim wypadku, jeżeli bądź 
wszystkie człony dowodu są fałszywe, bądź kilka, bądź na
wet jeden, wówczas i całość jest nie do udowodnienia. Jeżeli 
natomiast – dodają – komuś się wydaje, że są rzeczy nie wy
magające dowodu, to dziwna zaiste jest mądrość tych, któ
rzy tak twierdzą, nie rozumiejąc, że właśnie to, iż coś ma być 
samo z siebie pewne, wymaga naprzód dowodu. Nie można 
dowodzić, że są cztery elementy, na tej podstawie, że są cztery 
elementy. Ponadto, jeżeli twierdzenia częściowe nie zasługują 
na wiarę, to tym samym nie zasługuje na wiarę twierdze
nie uogólniające. Po to, żeby uznać, że jest możliwy dowód, 
trzeba mieć kryterium; a że istnieje kryterium, potrzebny jest 
na to dowód. Toteż jedno i drugie jest niepojęte, bo oba od
wołują się do siebie nawzajem. Jakże więc można pojąć ro
zumem rzeczy niepewne, jeżeli się nie zna dowodu? Pytanie 
bowiem nie dotyczy tego, jakie się nam rzeczy wydają, lecz 
tego, czym są w rzeczywistości. Filozofów twierdzących coś 
stanowczo, czyli dogmatyków, uważali przeto za ludzi na
iwnych, ponieważ temu, co jest tylko hipotezą, nadają walor 
twierdzenia udowodnionego, a nie zwykłego domniemania; 
przy pomocy takiego rozumowania można by również udo
wodnić rzeczy niemożliwe.
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Pytania i ćwiczenia
1. Podaj własne przykłady pierwszych siedmiu tropów Ainezydema, które do

tyczą różnic w percepcji:

(a) między zwierzętami,

(b) między zmysłami,

(c) spowodowanych okolicznościami,

(d) spowodowanych odległością lub perspektywą,

(e) spowodowanych pośrednikami,

(f) spowodowanych występowaniem łącznie z innymi rzeczami lub osobno.

2. Przyporządkuj poniższe przykłady do odpowiednich tropów: (a) wino sma

kuje gorzko po figach, a słodko po orzechach; (b) wiosło włożone do wody 

wydaje się złamane; (c) Księżyc z daleka wydaje się mały, a z bliska – duży.

3. Które z tropów dotyczą rozbieżności między gatunkami, a które – rozbieżno

ści między jednostkami?

4. Czy to prawda, że między ludźmi istnieje w każdej sprawie rozbieżność zdań? 

Czy potrafisz wskazać jakieś zdania, które są uznawane powszechnie?

5. Rozważ cztery tezy:

(a) niektóre przekonania są uzasadnione,

(b) przekonanie może być uzasadnione tylko przez inne uzasadnione 

przekonanie,

(c) nie ma ciągów uzasadnień, które popadają w błędne koło,

(d) wszystkie ciągi uzasadnień mają skończoną długość.

Czy wszystkie one mogą być równocześnie prawdziwe? Którą z nich od

rzuca sceptyk?

6. Czy Sokratejskie twierdzenie „Wiem, że nic nie wiem” można potraktować 

jako wyznanie sceptyka?

7. Czy przedmiotem sceptyckiego wątpienia powinny być również takie przekona

nia jak „Wydaje mi się, że widzę żółtą cytrynę i zieloną butelkę”? Inaczej mówiąc, 

czy sceptycyzm powinien dotyczyć naszych własnych stanów psychicznych?

8. Jak sceptyk mógłby wyjaśnić fakt rozwoju nauki? Czy nie jest to postęp w zdo

bywaniu wiedzy?

9. Sceptycyzm, podobnie jak inne filozofie starożytne, był nastawiony praktycz

nie, czyli miał prowadzić do szczęścia. Jak sądzisz, dlaczego ustawiczne za

wieszanie sądu miałoby ułatwiać osiągnięcie szczęścia?
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18. Św. Augustyn, Rozszczepiona wola

Wyznania to dzieło, w którym wielki myśliciel chrześcijański i bi
skup Hippony nie tylko wyznaje swą wiarę i rozważa drogi do 
niej prowadzące, lecz także dokonuje rozliczenia z całym swym 
życiem, w tym z jego okresem niewiary i grzechu. W niniejszym 
fragmencie słabość młodego Augustyna do miłości zmysłowej 
stanowi punkt wyjścia do niezwykle wnikliwej analizy konfliktu 
wewnętrznego, który przeżywał on krótko przed nawróceniem 
się na chrześcijaństwo. Wypada wspomnieć, że w owym czasie 
miał on już syna z nieznaną nam z imienia dziewczyną. Pod na
ciskiem swojej matki Augustyn odesłał tę dziewczynę do Afryki, 
a syn, który z nim pozostał, w niedługim czasie zmarł. Niniejszy 
tekst jest świadectwem duchowych rozterek i poszukiwań Augu
styna. Ujawnia także jego – zbliżoną do Platońskiej – koncepcję 
człowieka i miłości. Więcej o św. Augustynie – zob. rozdz. I.10. 

Św. Augustyn, Wyznania, ks. 8, 1, 5, 9–11, przeł. Z. Kubiak, War
szawa: Instytut Wydawniczy Pax 1992, s. 213, 222–224, 233–235, 
239–240.

Mnie zaś dręczyło to, że się ciągle wikłam w sprawach 
tego świata. Był to okropny ciężar, bo już mnie nie rozpa
lała taka żądza zaszczytów i pieniędzy, jaka mnie przed
tem skłaniała do dźwigania brzemienia niewoli. Te przy
nęty już gasły wobec słodyczy i blasku domu Twego, który 
umiłowałem. Ale nadal mnie pętało przywiązanie do  
kobiety. […]

Z przewrotnej woli rodzi się złe pożądanie, a kiedy się jemu 
służy, wytwarza się przyzwyczajenie; przyzwyczajenie, któ
remu się nie przeciwstawiamy, staje się niezwalczonym przy
musem. […] Nowa zaś chęć, która mi zaświtała, aby Tobie 
dobrowolnie służyć i radować się Tobą, Boże, jedyna pewna 
rozkoszy! – ta chęć nie była jeszcze zdolna do pokonania 
skłonności poprzedniej, umocnionej długim zakorzenieniem. 
Walczyły we mnie dwie wole, dawna i nowa, cielesna i du
chowa, i w ich zażartym zmaganiu roztrwaniała się moja dusza.

Własnym doświadczeniem mogłem teraz potwierdzić 
prawdziwość tego, co czytałem, że ciało pożąda przeciw du
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chowi, a duch przeciw ciału. W tej walce byłem po obu stro
nach, ale bardziej po stronie tego, co w sobie pochwalałem, 
niż po stronie tego, co w sobie potępiałem. Po tej drugiej bo
wiem stronie już było coś, co w mniejszym stopniu było mną; 
było to coś, czemu raczej ulegałem wbrew woli, niż co do
browolnie czyniłem. Ale sam sprawiłem, że przyzwyczajenie 
stało się dla mnie tak groźnym przeciwnikiem. Bo z własnej 
woli doszedłem do tego stanu, którego teraz już nie chciałem. 
[…] I zamiast lękać się, że tyle brzemion mnie przygniata 
i pęta, raczej się lękałem, że będę od nich uwolniony. Cięża
rowi świata tak błogo się poddawałem, jak się nieraz czło
wiek poddaje naporowi snu. A rozmyślania, jakimi wyrywa
łem się ku Tobie, były podobne wysiłkom człowieka, który się 
usiłuje przebudzić, ale nie może i, pokonany, znowu w głę
bie snu zapada. Nie ma wśród ludzi nikogo, kto by chciał 
spać bez przerwy. Każdy niesłusznie mniema, że większą ma 
wartość jawa. Nieraz jednak człowiek tak jest odrętwiały, że 
odwleka chwilę otrząśnięcia się ze snu; nie chciałby dłużej 
spać, ale tym gorliwiej w sen się pogrąża, chociaż nadeszła 
już pora przebudzenia.

Podobnie ja – byłem już przecież zupełnie pewny, że le
piej byłoby poświęcić się Twojej miłości aniżeli własnym na
miętnościom ulegać. Jedno, pochwalane, zwyciężało. Lecz 
drugie, pożądane, ciągle mnie pętało. […]

Dlaczego więc tak się dzieje i co jest tego przyczyną? Umysł 
rozkazuje ciału i ono jest natychmiast posłuszne. Umysł roz
kazuje sobie – i stawia sobie opór. […] Umysł nakazuje tylko, 
żeby sam chciał; a przecież nie nakazywałby, gdyby nie chciał; 
a jednak nie dzieje się to, co nakazał. […]

Nie jest to jakieś niewytłumaczalne zjawisko – częściowo 
chcieć, częściowo nie chcieć – lecz choroba duszy, polega
jąca na tym, że umysł nie cały dźwiga się w górę ku praw
dzie; w dół go ciągnie siła przyzwyczajenia. Wtedy się wola 
rozszczepia na dwie wole, z których żadna nie jest wolą cał
kowitą; jedna ma to, czego drugiej brakuje. […]

Gdy usiłowałem podjąć decyzję służenia Panu Bogu mo
jemu zgodnie z żywionym od dawna zamiarem, ja sam by
łem tym, który chciał, jak też ja sam byłem tym, który nie 
chciał. To ja byłem, tylko ja, a nikt inny! Ale ani nie przyjmo
wałem tej decyzji, ani jej nie odrzucałem pełnią mojej woli. 
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Przeto spierałem się z sobą i sam roztrwaniałem swoje siły. 
Wszystko to działo się ze mną wbrew mojej woli, ale prze
jawiała się w tym nie natura jakiejś obcej duszy, lecz tylko 
kara na moją własną duszę spadająca. Więc już nie ja to czy
niłem, ale grzech, który tkwił we mnie. Była to część kary 
za grzech dobrowolnie popełniony przez mojego przodka, 
Adama. Gdyby rzeczywiście było w nas tyle sprzecznych na
tur, ile jest rozbieżnych odruchów woli, to nie dwie mieliby
śmy natury, ale jakże wiele natur! […]

Zatrzymywały mnie zupełne głupstwa, skończone mar
ności, moje stare przyjaciółki. Chwytały za szatę cielesną 
i szeptały: „Opuścisz nas? I od tej chwili już przenigdy nie 
będziemy z tobą? I od tej chwili już przenigdy nie będzie ci 
wolno tego czy tamtego?”. […] Ale głosy te wydawały się już 
mniej niż w połowie tak głośne, jak były niegdyś. Już nie za
stępowały mi drogi, aby jawnie się spierać; podszeptywały 
swoje rady jak gdyby za moimi plecami, a gdy się od nich 
odsuwałem i szedłem naprzód, jakby ukradkiem skubały 
moją szatę, abym się obejrzał. Potrafiły jednak to osiągnąć, 
że nadal nie umiałem zupełnie się od nich oderwać, otrząs
nąć się, przekroczyć granicy dzielącej mnie od tamtej strony, 
dokąd mnie wzywałeś. Bo przemożne przyzwyczajenie mó
wiło: „Czy sądzisz, że będziesz mógł żyć bez tych rzeczy?”.

Lecz mówiło już drżącym głosem. Odsłaniała się już bo
wiem – ilekroć w tamtą drugą stronę spojrzałem – za tą gra
nicą, którą lękałem się przekroczyć, szlachetna piękność 
umiarkowania, jaśniejąca radością nie zbrukaną, skromnie 
przyzywająca mnie do siebie, abym wreszcie przyszedł, abym 
już dłużej się nie wahał. Wyciągała miłujące ramiona, aby 
mnie ogarnąć nimi i uścisnąć, a ręce jej były pełne dobrych 
przykładów, które mi ukazywała. Iluż tam było chłopców, ile 
dziewcząt, ilu młodzieńców i ludzi wszelkiego wieku, ileż po
ważnych wdów, jak też kobiet, co do starości dożyły w dzie
wictwie. A we wszystkich jaśniała ta sama powściągliwość, 
bynajmniej nie jałowa, lecz będąca płodną matką rozlicznych 
dzieci, czyli radości narodzonych z zaślubienia Ciebie, Panie. 
Ta piękna powściągliwość śmiała się ze mnie, jakby chcąc 
tym szyderstwem dodać mi odwagi: „Nie stać cię na to, na 
co było stać tych mężczyzn i te kobiety? A czyż oni w sobie 
samych znajdują siłę? O, nie, nie w sobie, lecz w Panu Bogu 
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swoim! To przecież Pan Bóg ich obdarzył mną. Czemu na 
sobie samym się opierasz – i upadasz? Rzuć się ku Niemu!”. 
[…] Takie to się kłębiły walki w moim sercu – nie o kogokol
wiek innego, lecz o mnie samego, przeciwko mnie samemu.

Pytania i ćwiczenia
1. Czy opisany przez Augustyna konflikt jest konfliktem duszy z ciałem czy też 

konfliktem między różnymi aspektami duszy? A może obydwoma konflik

tami naraz?

2. Filozof i psycholog amerykański William James tak opisuje osobowość Augu

styna: „Zdarzają się ludzie, których życie jest jednym szeregiem lawirowań, bo 

raz bierze górę jeden kierunek, a raz inny. Duch walczy z ciałem, ich życzenia 

są sprzeczne, nieprzewidziane pobudki psują im najlepiej przemyślany plan. 

Życie takiego człowieka – to długi dramat żalu za grzechy i nieustannej pracy 

nad naprawą omyłek błędów” (przeł. J. Hempel). Czy życie takich ludzi może 

być spełnione i szczęśliwe – a jeśli tak, to pod jakimi warunkami?

3. Czy miłość do Boga pozostawia miejsce na miłość do drugiego człowieka? 

Porównaj ideał miłości platonicznej z ideałem miłości chrześcijańskiej wyra

żonym w przytoczonym fragmencie Wyznań.

4. Jeśli umiarkowanie jest, jak pisze Augustyn, darem Boga, to czy jest ono za

sługą człowieka? Czy można winić ludzi za ich nieumiarkowanie?

5. Czy stosunek Augustyna do miłości zmysłowej wydaje Ci się zgodny ze wska

zaniami Diotymy z Uczty? Zob. wyżej tekst II.6. 

6. Porównaj przytoczony tekst z tekstem Platona o zaprzęgu skrzydlatych koni 

(zob. wyżej II.7). Zapisz podobieństwa i różnice. 

7. Co Arystoteles powiedziałby o programie etycznym Augustyna? Czy odpo

wiednio uwzględnia on doktrynę średniej miary?

8. Wyobraź sobie statek filozofów, na którym płyną Sokrates, Arystoteles, Epikur, 

Epiktet i Augustyn. Jak zachowałby się każdy z nich, gdyby przepływał obok 

wyspy syren? Na pytanie odpowiedz w formie opowiadania.
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19. Św. Augustyn, Skąd zło?

Problem istnienia zła w świecie nabiera nowego znaczenia 
w kontekście chrześcijaństwa, które głosi, że świat został po
wołany do istnienia z nicości przez wszechmocnego i dosko
nale dobrego Boga. Rozważania Augustyna na ten temat stano
wią jego znak rozpoznawczy, a rozwiązanie, które zaproponował, 
stało się ważnym elementem nauki chrześcijańskiej. Poniższy wy
imek z Wyznań stanowi medytację na temat pochodzenia zła. 
W pierwszej części Augustyn stawia pytanie, a w drugiej stara 
się na nie odpowiedzieć. Więcej o św. Augustynie i jego filozofii – 
zob. rozdz. I.10.

Św. Augustyn, Wyznania, ks. 7, 5 i 12, przeł. Z. Kubiak, Warszawa: In
stytut Wydawniczy Pax 1992, s. 186–187 i 199–200.

[…] Gdzież więc jest zło? Skąd i w jaki sposób do tego świata 
się wkradło? Jaki jest jego korzeń? Co jest jego nasieniem? 
A może zło w ogóle nie istnieje? Czemu więc boimy się i wy
strzegamy tego, czego nie ma? Jeśli nasz lęk nie ma uzasad
nienia, to na pewno on sam jest złem, bo bez potrzeby szar
pie i dręczy nasze serce. Tym większym jest złem przez to, 
że nie istnieje przedmiot lęku, a jednak się boimy. Albo więc 
złem jest to, czego się boimy, albo złem jest to, że się boimy. 
Skąd więc to zło pochodzi? Bo przecież Bóg stworzył wszyst
kie rzeczy, a będąc dobry stworzył je jako dobre. Będąc więk
szym i najwyższym dobrem, stworzył te dobra mniejsze, lecz 
przecież wszystko – i Stwórca, i rzeczy stworzone – wszystko 
jest dobre. W czym więc było zło? Czy w tym, z czego stwo
rzył świat? Czy było coś złego w materii, z której ład świata 
ukształtował? Czy pozostawił w tej materii coś, czego nie 
skierował ku dobru? Dlaczegoż by jednak tak postąpił? Czyż 
mamy przyjąć, że chociaż był wszechmocny, nie miał do
syć siły, aby tak przemienić całą materię i nadać jej taki kie
runek, by nic złego w niej nie pozostało? A w końcu – dla
czego chciał z niej cokolwiek tworzyć zamiast sprawić swoją 
wszechmocą, aby ta materia zupełnie przestała istnieć? Czy 
w ogóle mogła ona zaistnieć wbrew Jego woli? Jeśli zaś od 
wieczności istniała, to dlaczego przez te bezmiary minionego 
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czasu pozwolił jej istnieć w takim stanie i tak późno posta
nowił coś z niej uczynić? […] 

Takie to gorączkowe snułem w duszy medytacje, a mój 
niepokój był tym dotkliwszy, iż się lękałem, że umrę, zanim 
znajdę prawdę. […]

Stało się też dla mnie jasne, iż rzeczy, które ulegają zepsuciu, 
są dobre. Gdyby były najwyższymi dobrami, nie mogłyby ulec 
zepsuciu. Nie mogłyby też się zepsuć, gdyby w ogóle nie były 
dobre. Będąc najwyższymi dobrami, byłyby niezniszczalne; 
gdyby zaś zupełnie nie były dobrami, nie byłoby w nich ni
czego, co można by zepsuć. Zepsucie jest szkodą; a przecież 
nie byłoby szkodą, gdyby nie polegało na zmniejszeniu dobra. 
Albo więc zepsucie nie wyrządza żadnej szkody (co oczywi
ście jest stwierdzeniem niedorzecznym), albo (co jest oczywi
stą prawdą) wszelkie rzeczy, które ulegają zepsuciu, są pozba
wione jakiegoś dobra. Jeśli zaś zostaną pozbawione wszelkiego 
dobra, w ogóle przestaną istnieć. Bo przecież jeśliby nadal ist
niały i już nie mogły ulec zepsuciu, byłyby lepsze, niż były 
przedtem, gdyż trwałyby w stanie niezniszczalności. A czy 
można wymyślić okropniejszą niedorzeczność niżeli twier
dzenie, iż rzeczy stały się lepsze przez utracenie wszelkiego 
dobra? Trzeba więc wyciągnąć wniosek, że jeśli zostaną po
zbawione wszelkiego dobra, nie będą w ogóle niczym. Dopóki 
istnieją, są dobre. Wszystko więc, co istnieje, jest dobre. A owo 
zło, którego pochodzenie chciałem odkryć, nie jest substancją. 
Gdyby bowiem było substancją, byłoby dobrem. Byłoby prze
cież albo substancją niezniszczalną, czyli dobrem wysokiego 
rzędu, albo substancją zniszczalną, która nie mogłaby ulec ze
psuciu, gdyby nie była dobra. Pojąłem w sposób zupełnie jasny, 
że wszystko, co stworzyłeś, jest dobre i że nie ma żadnych sub
stancji, których byś nie stworzył. A ponieważ nie uczyniłeś 
wszystkich rzeczy równymi, jest tak, że każda poszczególna 
rzecz jest dobra, a wszystkie razem są bardzo dobre, gdyż ogół 
wszystkich rzeczy stworzyłeś, Boże nasz, jako bardzo dobry.

Pytania i ćwiczenia
1. Sformułuj w formie pytania główny problem, który stawia św. Augustyn. 

2. Porównaj sytuację dwóch ludzi, którzy zastanawiają się nad istotą i pocho

dzeniem zła. Pierwszy z nich – jak św. Augustyn – wierzy w Boga, a drugi – 
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nie. Czy dla obu z nich problem zła ma taką samą doniosłość? Jeśli nie, to dla 

kogo ma większą? Odpowiedz na pytania, biorąc pod uwagę zarówno teo

retyczną, jak i praktyczną wagę problemu zła. 

3. Rozumowanie, nad którym zastanawia się św. Augustyn, przeciwnicy wiary 

w Boga nieraz formułują następująco: 

Przesłanka 1.  Jeżeli istnieje wszechmocny i doskonale dobry Bóg, to zło nie 

istnieje. 

Przesłanka 2. Zło (jednak) istnieje. 

Wniosek: Zatem nie istnieje wszechmocny i doskonale dobry Bóg. 

Aby obalić ten argument, Augustyn musi podważyć przesłankę pierwszą lub 

przesłankę drugą. Którą drogę wybiera? A może w przytoczonym tekście po

jawiają się obie drogi? Jeśli tak, wskaż je. 

4. Podważenie pierwszej przesłanki z rozpatrywanego w poprzednim punkcie 

argumentu może polegać na podaniu wyższych dóbr, dla których Bóg do

puszcza zło. O jakie dobra mogłoby tu chodzić? Wymień je, a następnie za

stanów się, dla osiągnięcia których z nich jesteś w stanie przyjąć cierpienie. 

Porównajcie ze sobą wyniki Waszych rozważań. 

5. Jaką rację przeciwko uznaniu zła za złudzenie przytacza św. Augustyn? 

6. Augustyn pisze, że zło nie jest substancją. Znaczy to, że zło nie istnieje samodziel

nie, lecz jest tylko jakimś brakiem tego, co istnieje samodzielnie. Na przykład zło 

polegające na niezdolności do chodzenia jest brakiem tej zdolności w kimś, kto 

istnieje samodzielnie i ma inne dobra lub zdolności niż zdolność do chodzenia 

(gdyby nie miał żadnych z nich, po prostu by nie istniał). Taką koncepcję zła na

zwano prywatywną (od łac. privatio – brak). W którą przesłankę argumentu z po

lecenia nr 3 uderza prywatywna koncepcja zła? Odpowiedz na pytanie, zakłada

jąc, że w podanym argumencie czasownik istnieć oznacza istnienie samodzielne. 

7. Podaj racje za prywatną koncepcją zła i przeciw niej. Czy według Ciebie obej

muje ona wszystkie przypadki zła, czy – nie? Odpowiedź uzasadnij. 

8. W przytoczonym tekście Augustyn milcząco zakłada, że Bóg nie może stwo

rzyć niezniszczalnej, nieulegającej zepsuciu i doskonałej (bez żadnych bra

ków) substancji, gdyż nie różniłaby się ona niczym od Niego. W takim razie 

Bóg mógłby: 

(a) albo w ogóle nie stwarzać niczego; 

(b) albo stworzyć rzeczy wysoko i równie dobre (ale i tak niedoskonałe); 

(c)  albo stworzyć bogactwo rzeczy o różnym stopniu dobra (o mniejszych 

lub większych brakach). 

Wiemy, że zaszła sytuacja (c) i że św. Augustyna uważa ją za najlepszą 

z możliwych. Jak myślisz, dlaczego Augustyn sądzi, że sytuacja (c) jest lepsza 
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od sytuacji (a) oraz od sytuacji (b)? Wypisz argumenty na rzecz stanowiska 

Augustyna, a następnie zastanów się, która sytuacja jest według Ciebie najlepsza.

9. Dlaczego według Ciebie Augustyn odrzuca rozwiązanie, proponowane przez 

niektórych filozofów starożytnych, zgodnie z którym źródłem zła jest materia? 

10. Augustyn nie zadaje sobie pytania o przyczynę istnienia dobra, ponieważ 

jest dla niego oczywiste, że pochodzi ono od Boga. Co jest dla Ciebie bar

dziej zaskakujące – istnienie zła czy dobra? 

11. Zło dzieli się powszechnie na naturalne i moralne. To drugie jest rezultatem 

działania wolnych i rozumnych istot, zwłaszcza ludzi. Napisz rozprawkę na 

temat, czy może istnieć świat, w którym ludzie w sposób wolny zawsze wy

bierają dobro. 

12. Za Augustynem wyobraź sobie rzecz, która stopniowo traci wszelkie dobre 

właściwości (blask, zdrowie itp.) aż do ich całkowitej utraty. Przeprowadź ten 

eksperyment myślowy na konkretnym przykładzie, a następnie odpowiedz 

na pytania: Czy zgadzasz się z Augustynem, że gdy rzecz utraci wszystkie do

bre właściwości, przestanie w ogóle istnieć? Jeśli tak, to jakie minimalne do

bre właściwości musi posiadać rzecz, by istnieć? Jeśli nie, to podaj przykład 

rzeczy, która istnieje, a nie ma żadnej dobrej właściwości. 
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