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 Można spotkać się z opinią, także wśród ludzi wykształconych, że zajmowanie się 

filozofią jest rzeczą dzisiaj zupełnie zbędną i anachroniczną. Każdy, kto w programie studiów 

miał choćby wstęp do zagadnień filozoficznych wie, jak marginalnie i niepoważnie ten 

przedmiot był traktowany, a sam wykładowca uchodził często za człowieka odrealnionego, by 

nie powiedzieć dziwaka. Zjawisko to jest nieobce także środowiskom kościelnym. Coraz 

częściej pogardliwie o filozofii wypowiadają się seminarzyści przekonani, że prawdziwe 

studia rozpoczynają się dopiero od teologii, a pierwsze dwa lata Seminarium to zło konieczne 

filozofii, które trzeba potraktować jak haracz płacony za podążanie w kierunku kapłaństwa. 

 Powyżej zasygnalizowane niedocenianie filozofii jest przejawem szerszego zjawiska, 

które dotyka człowieka współczesnego. Coraz silniej dają dzisiaj znać o sobie tendencje 

postmodernistyczne, które obwieszczają „kres filozofii”
1
. Jeśli już ktoś podejmuje refleksję 

filozoficzną, to ma ona charakter niezwykle minimalistyczny. Rezygnuje się z ważnych 

pytań, dotykających człowieka, a skupia się raczej – jak np. J. Derrida w swojej dekonstrukcji 

– na grze znaków i znaczeń
2
. Postawy tego typu przenikają także do teologii i do całej 

pastoralnej działalności Kościoła, powodując coraz częstszą nieskuteczność jego 

oddziaływania. A przecież nie da się sensownie uprawiać teologii bez dobrze postawionego 

fundamentu filozoficznego. Nie da się skutecznie przepowiadać, czy katechizować, jeśli się 

nie rozumie swojej wiary. To dlatego św. Piotr wzywa chrześcijan, by byli „zawsze gotowi do 

obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P 

3, 15). Kościół dostrzegł w ostatnim czasie ten problem i podjął prace nad zreformowaniem i 

pogłębieniem formacji filozoficznej, zwłaszcza w kontekście studiów teologicznych i 

seminaryjnych. W wydanym z tej okazji dokumencie czytamy: „Kościół zawsze otaczał 

filozofię wielką troską (…). W świecie obfitującym w różne formy poznania naukowego i 

technicznego, lecz jednocześnie zagrożonym przez relatywizm, wymiary autentycznej 
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mądrości niesie ze sobą jedynie integrujące spojrzenie i zaufanie do rozumu otwartego na 

wiarę, bez ich rozdzielania czy też mieszania”
3
. 

 W duchu powyższych słów chcemy w niniejszym artykule przyjrzeć się 

podstawowym problemom etyki europejskiej. Współczesna rzeczywistość wymaga od 

każdego człowieka, a zwłaszcza kapłana, wyrobienia sobie etycznej oceny wielu zjawisk i 

działań. Czy jednak da się sensownie perorować o in vitro, eutanazji, związkach partnerskich, 

etc., jeśli nie uświadomimy sobie podstawowych zasad dotyczących ludzkiej natury i 

działania? Zresztą wiele wypowiadanych dzisiaj ocen ma niejednokrotnie cechy tzw. etyki 

niezależnej czy oderwanej. Zbyt często próbuje się wyważać drzwi dawno wyważone lub 

zamykać dawno zamknięte. Prześledzenie klasycznych tematów etyki europejskiej może 

położyć solidny fundament pod współczesne oceny etyczne i sprawić, że będą one bardziej 

adekwatne. Do takich rudymentarnych poszukiwań zachęca wypowiedź jednego z 

wykładowców teologii dogmatycznej w seminarium duchownym: „w czasach dzisiejszego 

zamętu, coraz częściej powracam do tego, co podstawowe i wieczorami otwieram sobie 

Tatarkiewicza, którego w czasie seminarium niezbyt lubiłem”. 

 

 1. W poszukiwaniu istoty etyki 

 „Odkąd istnieje nauka, nie ustają wysiłki, aby wyjść poza rozważania częściowe i 

objąć w jednej nauce wszystko co istnieje”
4
. Tak rozpoczyna swoje definiowanie filozofii 

wspomniany W. Tatarkiewicz. To jego stwierdzenie może być dobrym punktem wyjścia do 

ustalenia definicji filozofii. Etymologicznie filozofia oznacza umiłowanie mądrości. Ale sam 

termin mądrość jest wieloznaczny i w różnych epokach przybierał różne znaczenia
5
. 

Natomiast stwierdzenie Tatarkiewicza wskazuje na podstawową i niezbywalną cechę tej 

dziedziny ludzkiej aktywności intelektualnej, mianowicie na jej ogólność. Filozofia to nauka 

najbardziej ogólna ze wszystkich. Ale skutkiem tego może skupiać się na istocie rzeczy, a 

pomijać rzeczy nieistotne. Kolejny krok to pytanie: po co komu poznanie filozoficzne? Otóż 

filozof pragnie rzeczywistość poznać, by ją wyjaśnić ostatecznie. I tu dochodzimy do różnicy 

między filozofią a poznaniem uzyskiwanym w naukach szczegółowych (psychologia, 

socjologia, itp.). Filozofia chce rzeczywistość wyjaśnić, podczas gdy nauki szczegółowe 

dokonują jedynie opisu rzeczywistości. Innymi słowy, nauki odwołują się do przyczyn 
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bliższych, filozofia zaś podaje przyczyny ostateczne
6
. Reasumując, filozofia jest poznaniem 

całej rzeczywistości, jest nauką ogólną – w odróżnieniu od nauk szczegółowych, które 

podchodzą do rzeczywistości aspektowo, traktując jedynie o jednym wycinku rzeczywistości 

– w świetle ostatecznych, niepowątpiewalnych przyczyn. 

Filozofia ma swoje działy, które kształtowały się na przestrzeni dziejów. Grecy dzielili 

filozofię na fizykę, logikę i etykę
7
. Fizyka była nauką o bycie (dzisiaj ontologia lub 

metafizyka), logika o poznaniu (dzisiaj teoria poznania lub epistemologia), zaś etyka 

traktowała o wartościach. Są to trzy wielkie kompleksy nauk; każdy z nich ma swoje dalsze 

działy. Nas interesuje tu przede wszystkim etyka. Ten kompleks wiedzy bardzo szybko 

rozpadł się na dwie dyscypliny: etykę w węższym tego słowa znaczeniu, traktującą o 

wartościach moralnych, oraz estetykę budującą wartości estetyczne. W dalszych 

rozważaniach będzie nas interesowała etyka w znaczeniu ścisłym.  

I znowu, w różnych epokach zmieniało się rozumienie etyki. Etyka starożytna i 

średniowieczna koncentrowała się na tym, w jaki sposób człowiek może osiągnąć 

doskonałość. Aż do renesansu uważano, że człowiek z natury jest przyporządkowany do 

osiągnięcia jedynego ostatecznego celu. Co prawda różnie on był ujmowany, ale cała etyka 

przednowożytna jest teleologiczna, to znaczy odpowiada na pytanie: jak żyć i działać, aby 

osiągnąć cel ostateczny. Zupełnie inaczej etyka nowożytna: szuka ona sposobu wyjaśnienia i 

uzasadnienia powinności, która jawi się w ludzkim doświadczeniu. Zawsze jednak etyka była 

refleksją nad dobrem i złem tych ludzkich działań, za które człowiek jest w jakimś stopniu 

odpowiedzialny. Dlatego można powiedzieć, że etyka jest dyscypliną filozoficzną, która przy 

pomocy wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych ustala moralne podstawy i reguły 

ludzkiego postępowania
8
. 

 

2. Intelektualizm etyczny Sokratesa 

Sokrates słusznie może być uważany za twórcę etyki. Żył w Atenach (469-399 przed 

Chr.), gdzie angażował się w liczne dysputy. Zwalczał sofistów (zwłaszcza ich interesowność 

w zakresie nauki), a jego publiczność stanowiła młodzież. Spośród wielu świadków jego 

działalności tylko Platon rozumiał go na tyle, by przekazać jego mądrość potomnym; Sokrates 

jest główną postacią większości Platońskich dialogów. 
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Poglądy etyczne Sokratesa można ująć w trzy główne punkty: po pierwsze, cnota jest 

dobrem bezwzględnym, po drugie, cnota jest tym samym co szczęście, po trzecie, cnota jest 

wiedzą
9
. 

Pojęcie cnoty (gr. arete) było znane w Grecji od dawna. Rozumiano ją jako tężyznę 

życiową, dzielność, sprawność w spełnianiu zawodowych czynności
10

. Sofiści w zakresie 

cnoty dopuszczali relatywizm: inna jest cnota dla młodzieńca, a inna dla starca
11

. Natomiast 

Sokrates nadał cnocie zupełnie nowe rozumienie. Przede wszystkim odszedł on od 

relatywizmu i wskazał na zalety, które są zaletami zawsze i wszędzie (np. sprawiedliwość). 

Tak więc pojęcie cnoty odniósł do zalet moralnych człowieka. Zasadniczą cechą tak 

rozumianej cnoty była powszechność (w odróżnieniu od relatywizmu sofistów), a prawa 

dotyczące cnoty wywodzą się z samej natury człowieka, a nie z ustanowienia ludzkiego
12

. 

Cnota, która jest centralnym pojęciem myśli Sokratesa, zajmuje pierwsze miejsce w 

jego hierarchii dóbr. Wszystko inne, o co ludzie dotąd zwykle zabiegają, a więc zdrowie, 

bogactwo, sława, itp., często w skutkach okazuje się złe. Dlatego człowiek powinien zabiegać 

tylko o dobro najwyższe, czyli o cnotę. Możemy więc powiedzieć, że Sokrates jest 

zwolennikiem moralizmu, rozumianego jako pogląd, który dobra moralne stawia ponad 

wszystkimi innymi dobrami. Dla Sokratesa cnota jest dobrem bezwzględnym. 

 Jednym z zasadniczych pytań, jakie stawia etyka, jest pytanie o szczęście
13

. Dla 

Sokratesa sprawa wydaje się być oczywista: szczęście związane jest z cnotą, bo z cnoty 

wynika. Szczęśliwy jest ten, kto posiada największe dobra, a największym dobrem jest cnota. 

Jest to dynamiczna koncepcja szczęścia. Czynić dobro – a to jest cnotą – to zdobywać 

szczęście. W ten sposób szczęście człowieka zostało w filozofii Sokratesa całkowicie 

zinterioryzowane i uniezależnione od czynników zewnętrznych, przez co można nawet mówić 

o autarkii człowieka
14

. 

 Według Sokratesa, wszelkie zło pochodzi z niewiedzy. Skoro dobro gwarantuje 

szczęście, to nikt normalny zła nie czyni. Wiedza zatem jest warunkiem dostatecznym cnoty, 

a mówiąc ściślej, cnota jest wiedzą. Jeśli ktoś czyni zło to jego wiedza jest niepełna, albo jej 

w ogóle brakuje. Oczywiście do cnoty jest potrzebna nie jakakolwiek wiedza, ale wiedza 
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etyczna. Nie jest ona teoretyczna, ale opiera się na rozsądku praktycznym. Stanowisko takie 

nazywa się intelektualizmem etycznym
15

. 

 Jako konsekwencje intelektualizmu powstały dalsze tezy etyki Sokratesa. Po pierwsze, 

skoro cnota jest wiedzą, to można jej się nauczyć. Nie jest zatem wrodzona, ale można ją 

nabyć, wyuczyć jej się. Tak więc tylko od nas zależy, czy ją posiadamy, czy nie. Po drugie, 

cnota jest jedna, bo ostatecznie wszystkie cnoty są wiedzą. 

 Wiemy z doświadczenia życiowego, że intelektualizm etyczny nie może być 

propozycją rozwiązującą w stu procentach dylematy etyczne człowieka. Owszem, są 

przypadki, gdzie zło wynika z niewiedzy. Niemniej sama wiedza nie chroni człowieka przed 

złem, nawet ta ogólnożyciowa. Św. Paweł w jednym z listów uskarża się na ten właśnie 

aspekt kondycji ludzkiej: „Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie 

mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię 

bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (Rz 7, 18-19). Te 

słowa Apostoła wskazują na drugi element w człowieku, który został pominięty przez 

Sokratesa, na wymiar wolitywny. Rozum, intelekt dostarcza nam poznania, ale nie może być 

ono utożsamione z samym momentem decyzyjnym. W tym aktywny udział bierze wola. 

 Choć intelektualizm etyczny jest zatem stanowiskiem redukcjonistycznym i ułomnym, 

to Sokrates uzupełniał go o inne wskazania. Często powoływał się na głos wewnętrzny – 

daimoniona. Był on uzupełnieniem tej intelektualistycznej etyki o czynnik religijny – jest to 

pomoc, jakiej bóstwo udziela ludziom
16

. Ale z drugiej strony, czy głos daimoniona, niekiedy 

utożsamiany z sumieniem, nie jest pomocą jedynie na drodze poznawczej? Dlatego kolejne 

systemy etyczne będą dążyć do bardziej wyważonych ujęć. 

 

3. Eudajmonizm apatyczny Platona 

 Idee Sokratesa zostały wielostronnie rozwinięte w następnej ze szkół etycznych – w 

szkole platońskiej
17

. Platon (427-347 przed Chr.) poświęcił etyce najwięcej swoich prac. 

Pierwotnie, podobnie jak Sokrates, stał na stanowisku intelektualizmu etycznego i sprowadzał 

cnotę do wiedzy. Z czasem jednak przezwyciężył tę jednostronność swego poprzednika. O 
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zrewidowaniu poglądów etycznych przesądziła jego nauka o duszy
18

. Platon przejął 

pitagorejskie rozumienie cnoty jako ładu i harmonii duszy
19

. A zatem każda część duszy musi 

mieć udział w tej harmonii, każda musi mieć swą cnotę. Wiedza jest cnotą tylko jednej części 

duszy – rozumu. Tak więc według Platona są trzy cnoty odpowiadające trzem częściom 

duszy: mądrość jest cnotą części rozumnej, męstwo – impulsywnej, zaś panowanie nad sobą – 

pożądliwej. Oprócz tego potrzebna jest jeszcze czwarta cnota, która łączyłaby wszystkie 

części duszy i utrzymywała w nich ład – jest nią sprawiedliwość. W ten sposób powstała 

klasyczna koncepcja czterech cnót (mądrość, męstwo, sprawiedliwość, umiarkowanie). Łatwo 

dopatrzyć się tu związku z pojęciem chrześcijańskich cnót kardynalnych
20

. 

System filozoficzny, wypracowany przez Platona, określa się jako idealizm
21

. W 

sferze bytowej Platon wyróżniał dwa światy: idealny i realny. Prawdziwy byt to wieczne idee, 

zaś rzeczy, które my widzimy, są tylko cieniami idei. Pogląd ten przeniósł na zagadnienie 

dobra: dobra idealne są nieporównywalnie wyższe od realnych. Teoria etyczna Platona składa 

się z trzech tez. Po pierwsze, dobra stanowią hierarchię, po drugie, szczytem hierarchii nie 

jest dobro realne, lecz idealne: idea dobra, po trzecie, dobra realne są jednak początkiem i 

nieuniknionym etapem w drodze do szczytu. 

Powyższe poglądy Platon przedstawił m. in. w dialogu „Uczta”
22

. Utwór ten W. 

Stróżewski określił jako arcydialog o miłości
23

. Miłość, według Platona, to nic innego, jak 

właściwe duszy dążenie do osiągnięcia i wiecznego posiadania dobra. Pierwszym 

przedmiotem miłości są dobra realne, np. piękne ciała. Z czasem dochodzi się do wniosku, że 

dusza jest piękniejsza od ciała – to piękno duchowe staje się przedmiotem miłości. Dopiero na 

końcu przychodzi zrozumienie, że przedmioty (tak realne, jak i idealne) są piękne, bo mają w 

sobie to piękno, które jest wspólne wszystkim. Wytwarza się wtedy miłość do samego piękna 

– idei piękna. Tak więc sens platońskiej koncepcji miłości jest następujący: przez cele realne, 
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względne, skończone, doczesne można osiągnąć cele idealne, bezwzględne, nieskończone i 

wieczne
24

. 

Cechą definiującą cnotę u Platona jest dążenie do idei dobra. Sokrates określił cnotę 

jako wiedzę. Tymczasem dla Platona cnotą jest dążenie do celu idealnego, bo wszystkie inne 

dążenia mają cele realne. Oczywiście cnotą jest dążenie do idei dobra, skoro ta jest najwyższa 

w jego systemie. Idea dobra jest podobna do słońca, które nie tylko oświeca rzeczy, ale daje 

im również życie. Tak więc idea dobra warunkuje istnienie wszystkich idei, choć sama jest 

ponad istnieniem (przewyższa ideę istnienia). Dobro jest początkiem i końcem w systemie 

Platona, jest pierwszą zasadą (arche), wedle której powstał świat, i ostatecznym celem, do 

którego dąży
25

. 

Opis człowieka, jakiego dokonał Platon (człowiek dąży do idei dobra), może się 

wydawać nieprawdziwy zwłaszcza dla kogoś, kto widzi w człowieku raczej skłonności 

egoistyczne i hedonistyczne. Platon nie zaprzeczał, że dusza ma i takie pożądania (w końcu 

dlatego jest uwikłana w ciało). Ale jednocześnie dusza ma i pociąg do rzeczy 

nadzmysłowych, wiecznych, idealnych. To właśnie dzięki temu może przekroczyć ciasne 

granice swojej doczesnej egzystencji. Przez swą miłość do idei dusza staje się pośrednikiem 

między światem realnym a idealnym. Dwa różne światy stają się szczeblami, przez które 

dusza kolejno przejść powinna. 

 

4. Arystotelesa etyka umiaru i rozumu 

Nacisk, jaki Platon położył na doskonałość życia jednostki, był kontynuowany, a 

nawet jeszcze wzmocniony, w myśli etycznej jego ucznia Arystotelesa (384-322 przed Chr.). 

O ile jednak system Platona był idealistyczny, o tyle doktryna Arystotelesa jest realistyczna i 

empiryczna
26

. 

Platon chciał normować życie według idei dobra. Tymczasem Arystoteles stanął na 

stanowisku, że nie ma innego dobra, jak tylko realne. Dlatego też naturę dobra można poznać 

nie drogą dedukcji, ale przez ustalenie, jakie w rzeczywistym życiu ludzie stawiają sobie 

cele
27

. Cele są zaś różnorakie, niższe i wyższe (np. środek jest niższym celem do osiągnięcia 

wyższego). Ale łańcuch środków i celów nie może iść w nieskończoność – musi istnieć jakiś 
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cel najwyższy, który do niczego nie jest już środkiem. Taki cel jest dobrem najwyższym – a 

jest nim według Arystotelesa eudajmonia
28

. Eudajmonia to tyle, co doskonałość jednostki, 

czyli osiągnięcie takiego optimum, jakie człowiek przy swej naturze może osiągnąć
29

. 

Potocznie eudajmonię tłumaczy się jako szczęście. Eudajmonizm to pogląd, że dobrem 

najwyższym jest doskonałość jednostki. 

Oczywiście wszystkie dotychczasowe etyki były eudajmonistyczne, tłumacząc na 

czym polega prawdziwe szczęście, przy czym każda inaczej eudajmonię pojmowała. Dlatego 

konieczne jest wyjaśnienie jak rozumiał ją Arystoteles. Otóż widział on eudajmonię w 

działaniu właściwym człowiekowi. A właściwą naturą człowieka jest rozum. Przeto 

eudajmonia leży w działaniu rozumu. Tylko życie zgodne z rozumem może być szczęśliwe
30

. 

Działalność rozumu obejmuje dwie dziedziny: teorię i praktykę. Stąd dwojakie są 

zalety człowieka rozumnego. Jedne to cnoty dianoetyczne (np. mądrość, rozsądek), drugie to 

cnoty etyczne (np. męstwo, hojność). Zupełna eudajmonia występuje w pracy czysto 

teoretycznej, ale jest ona dla człowieka niedostępna. Arystoteles miał całkiem trzeźwe 

spojrzenie na człowieka: do życia potrzebuje on nie tylko wiedzy, ale również zdrowia, 

jedzenia i innych dóbr materialnych. Natura ludzka jest złożona, a wszystkie jej potrzeby 

muszą być zaspokajane. Człowiek musi spełniać czynności praktyczne, chodzi tylko o to, by 

je spełniał rozumnie, czyli żył w zgodzie z cnotami etycznymi
31

.  

Cnót jest tyle, ile czynności właściwych człowiekowi, bo każda czynność ma swoją 

cnotę. Np. w sferze dóbr materialnych cnotą jest hojność, w przypadku lęku – męstwo. Lęk 

nie jest zły sam w sobie. Zły może być tylko niezgodny z rozumem stosunek do niego, gdy 

np. ktoś lęka się tam, gdzie nie ma się czego bać, albo nie boi się tam, gdzie trzeba. 

Rozumnym stosunkiem do lęku jest męstwo – jest ono środkiem między tchórzostwem a 

zuchwalstwem. Podobnie hojność jest środkiem między rozrzutnością a skąpstwem. W każdej 
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 „Co do nazwy tego dobra panuje u większości ludzi niemalże powszechna zgoda; zarówno bowiem 
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dziedzinie należy znaleźć odpowiedni „złoty środek”. Arystoteles określał cnotę jako 

usposobienie zachowujące środek
32

. 

Reasumując, można powiedzieć, że eudajmonizm etyki Arystotelesowskiej jest 

teleologiczny (gr. teleos – cel): akcentuje celowość natury ludzkiej. Człowiek osiąga cel życia 

moralnego wtedy, gdy rozwija swe władze poznawcze i pożądawcze tak, że staje się 

usposobiony do działania zgodnego z cnotami moralnymi. Czy jednak zasada „złotego 

środka” może być uniwersalną maksymą postępowania? Jest ona z pewnością czymś 

zdroworozsądkowym, zbieżnym z naturalnym rozumem. Niemniej, można sobie wyobrazić 

sytuacje, w których nie może ona mieć zastosowania. Ukrytym założeniem zasady jest 

przekonanie o ciągłości rzeczywistości: możemy przeskakiwać pomiędzy różnymi stopniami 

doskonałości bytu. A co wówczas, gdy nie ma miejsca na żadne kompromisy, np. czy jest coś 

pośredniego pomiędzy mówieniem prawdy a kłamstwem? 

Z drugiej strony, czy człowiek popadający w jakąś skrajność, na przykład dla własnej 

przyjemności, jest zawsze godny nagany, albo od razu musi być nieszczęśliwy? Gdy ktoś jest 

rozrzutny z własnej woli, albo uprawia sporty ekstremalne od razu musi być oceniony jako 

prowadzący się nieetycznie? A nawet jeśli te postawy ocenimy negatywnie, to od razu trzeba 

je rozpatrywać w kategoriach szczęścia ludzkiego? Wydaje się, że każdy z nas robi coś 

wbrew arystotelesowskiej zasadzie złotego środka. 

 

5. Szczęście najwyższym dobrem dla człowieka według Epikura 

W okresie hellenistycznym rozwinęły się trzy różne szkoły etyczne: stoicyzm, 

epikureizm i neoplatonizm. Poprzednikami epikurejczyków byli atomiści (Demokryt z 

Abdery) i cyrenaicy. Epikureizm był wyrazem niezwykle trzeźwego i pozytywnego sposobu 

myślenia. W etyce głosił hedonizm, w fizyce materializm, zaś w logice sensualizm. Kierunek 

ten filozofię teoretyczną podporządkował całkowicie praktycznym celom życia. Kładł nacisk 

na etykę, traktując inne działy tylko jako służebne. Założona przez Epikura (341-270 przed 

Chr.) szkoła w Atenach miała zwolenników do końca okresu hellenistycznego
33

. 

Punkt wyjścia etyki epikurejskiej jest ten sam, co innych kierunków starożytnych: 

było nim pytanie o szczęście. Szczęście jest największym dobrem, a celem filozofii, 

zwłaszcza etyki, jest wyjaśnienie na czym ono polega i jak je można osiągnąć. Epikur dał na 
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 „Dzielność etyczna dotyczy doznawania namiętności i postępowania, w których nadmiar jest błędem, 
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to pytanie odpowiedź dość prostą: szczęście polega na doznawaniu przyjemności
34

. 

Eudajmonia, jak pamiętamy, była przez Greków pojmowana jako życie możliwie najlepsze, 

człowiek osiągnął dostępną dla siebie doskonałość. Epikur pojmował doskonałość 

hedonistycznie. Jego podstawową myślą było to, że do szczęścia wystarcza brak cierpienia – 

już samo to odczuwamy jako przyjemność. Człowiekowi z natury jest dobrze, byle tylko nie 

unieszczęśliwiały go cierpienia. Naturalny stan człowieka, gdy nic dobrego i nic złego go nie 

spotyka, jest stanem przyjemnym. Samo życie jest radością – nie musimy o nią zabiegać, jest 

wrodzona i niezawodna. Niech tylko ciało będzie zdrowe i dusza spokojna, a życie będzie 

rozkoszą
35

. 

Tak więc centrum etyki epikurejskiej jest hedonizm i kult życia. Samo życie jest 

dobrem, i to dobrem jedynym, jakie naprawdę mamy. Niestety jest ono ograniczone i 

krótkotrwałe. W przeciwieństwie do przyrody, która jest nieskończona i trwała, życie ludzkie 

jest tylko krótkim epizodem. Stąd kolejny wniosek Epikura: dobro, jakie posiadamy, trzeba 

ocenić i użyć od razu, bo jest przemijające i jednorazowe. Życie trzeba w pełni wykorzystać 

w doczesności
36

. 

Powiedzieliśmy, że radość życia jest głównym składnikiem szczęścia. Nie jest to 

jednak element jedyny. Oprócz tej wewnętrznej radości istnieją jeszcze przyjemności 

zewnętrzne. Wymagają one działania pewnych pozytywnych przyczyn, podniet. Dla ich 

osiągnięcia muszą być spełnione dwa warunki: trzeba mieć potrzeby i trzeba, by były 

zaspokojone. Oczywiście istnieje ryzyko, że potrzeby mogą zostać niezaspokojone, a wtedy 

będą rodziły cierpienie. Stąd przyjemność wewnętrzna (radość życia) jest doskonalsza od 

przyjemności zewnętrznych. Ona jest właściwym celem życia. Aby go osiągnąć nie trzeba 

zabiegać o przyjemności, ale wystarczy unikać cierpień; nie trzeba zaspokajać potrzeb, lecz 

się ich wyzbywać. 

Przyjemności zewnętrzne są dwojakie: fizyczne bądź duchowe. Przyjemności fizyczne 

(cielesne) są bardziej zasadnicze, gdyż duchowe nie mogłyby bez nich zaistnieć. Natomiast 

przyjemności duchowe są jednak wyższe – dają więcej przyjemności
37

. 

Dwa są zasadnicze sposoby osiągnięcia szczęścia: cnota i rozum. Cnotę należy 

pielęgnować tylko dlatego, że jest środkiem do szczęścia. Byłoby nonsensem uważać ją za 
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 „Dlatego właśnie twierdzimy, że przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. 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” (Epikur, List do 

Menoikeusa (w:) Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. 

Olszewski, Warszawa 1984, s. 647). 
35

 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 1999, s. 247. 
36

 V. J. Bourke, Historia etyki, dz. cyt., s. 40. 
37

 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3, dz. cyt., s. 258. 



cenną samą przez się. Podobnie rozum jest niezbędny do szczęścia, nie tylko aby trafnie 

wybierać przyjemności, ale także by kierować myślami. Bo myśli łatwo błądzą wywołując 

złudy i lęki i uniemożliwiając szczęście
38

. 

Wszystkie wskazówki życiowe, jakie podawał Epikur, oparte były na egoizmie. Łatwo 

można to zauważyć na przykładzie jego stosunku do przyjaźni. Otóż przyjaźń jest cenna tylko 

dlatego, że nie można żyć bezpiecznie i spokojnie, nie będąc w przyjaźni z ludźmi. A nie 

można żyć przyjemnie, nie żyjąc spokojnie i bezpiecznie. Tak więc przyjaźń jest tylko 

środkiem, a celem – zawsze i wyłącznie przyjemność
39

. 

 

6. Bóg jako jedyne źródło dobra i piękna według św. Augustyna 

U schyłku świata starożytnego św. Augustyn z Hippony (354-430) najpełniej 

opracował problematykę etyczną w duchu chrześcijańskim. Wypowiedział się on na temat 

większości zagadnień, które później budziły zainteresowanie etyków. 

 Dla Augustyna chociaż świat jest znikomy względem Boga, to jest Jego stworzeniem i 

dlatego jest dobry. Wszystko, co istnieje, jest dobre jako chciane i stworzone przez Boga, 

źródło wszelkiego dobra
40

. Z drugiej strony człowiek na tym świecie nieustannie doświadcza 

zła. Stąd ogrom wysiłku św. Augustyna będzie szedł w kierunku przezwyciężenia dualizmu 

dobro – zło. Rozwiązanie jakie stworzył było następujące: po pierwsze zło nie należy do 

przyrody, lecz jest dziełem wolnych stworzeń. Wszystko, co istnieje, jest ontycznie (bytowo) 

dobre. Natomiast zło ma charakter moralny – jest złym wyborem mniejszego dobra (bo zła de 

facto nie ma). Nawet szatan, upadły anioł, ontycznie jest dobry, bo jest dziełem Boga. 

Natomiast jest zły moralnie – odrzucił dobro największe, Boga
41

. 

 Druga teza Augustyńska była następująca: zło nie istnieje realnie, jest ono brakiem 

dobra
42

. Nie ma absolutnego zła tak, jak jest absolutne dobro. Widzimy tutaj jak Augustyn 
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wyzwalał się z więzów manicheizmu głoszącego odwieczność dwóch równorzędnych zasad 

w świecie: dobra i zła, a w którą to herezję popadł w młodości przed nawróceniem. Istoty 

wolne czynią źle, gdy nie czynią dobrze, gdy zwracają się ku dobru niższemu zamiast 

wyższemu. Nie niższe cele są złe – złe jest odwrócenie się od celów wyższych
43

. 

 Ale i tak pozostaje otwarte pytanie dlaczego Bóg dopuścił i takie zło, nawet jeśli 

opiszemy je od strony negatywnej jako brak dobra? Odpowiedź na nie stanowi trzecią tezę 

etyki Augustyna. Mianowicie, zło nie psuje harmonii świata, ale jest do niej potrzebne. Bóg 

wolał stworzyć większe dobro ze złem niż mniejsze bez zła. Można powiedzieć, że Bóg 

zaryzykował wolność. Mógł stworzyć świat bez zła, ale wtedy człowiek byłby czymś 

mniejszym, bo pozbawionym wolności. Bóg zaryzykował to, że wolna wola może być źle 

użyta i prowadzić do zła, ale wtedy i tak człowiek jest bardziej doskonały. 

 Zauważmy, że dobro i zło mają u Augustyna różne źródło. Zło pochodzi od człowieka, 

dobro od Boga. Zatem zło jest rzeczą przyrody, a dobro – rzeczą łaski. Nauka o łasce zajmuje 

więc ważne miejsce w systemie Augustyna. Dobrzy są ci, co dostąpili łaski. Jest ona 

udzielana darmo, a nie za zasługi. Tak Augustyn stanął na stanowisku supranaturalizmu: 

dobro człowieka zależy od czynnika nadprzyrodzonego – łaski. Bez łaski człowiek nie może 

dobrze czynić, ale na tę łaskę nie może nijak zasłużyć. 

Jednym z adwersarzy św. Augustyna był Pelagiusz. Spór pomiędzy tymi dwoma 

myślicielami można określić jako spór pomiędzy supranaturalizmem i naturalizmem w etyce. 

Pelagiusz uznawał istnienie łaski, ale pojmował ją jedynie jako pomoc i oświecenie w 

postępowaniu człowieka, a udzielana jest za zasługi. Dla Augustyna było to nie do przyjęcia. 

Przyznanie wolności ludzkiej współdziałania w zbawieniu byłoby pomniejszeniem Boga. 

Ludzie dzielą się na tych, co łaski dostąpili i tych, co jej nie dostąpili, aczkolwiek jedni i 

drudzy na nią nie zasłużyli. Łaska jednak dzieli ludzi na potępionych i zbawionych. Jest ona 

przyczyną, że część stworzeń idzie za Bogiem, a część przeciw Niemu; jedna stanowi 

„państwo Boże”, druga „państwo ziemskie”.  

Taki obraz łaski Bożej jest jednak niepełny i zdeformowany. Można wyciągnąć 

wniosek, że sam Bóg arbitralnie wybiera sobie tych, co mają być zbawieni, daje im łaskę i 
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koniec. I człowiek nic tu więcej uczynić nie może. Ten dysonans jest przynajmniej częściowo 

łagodzony przez naukę Augustyna o grzechu pierworodnym. Upadek człowieka postawił go 

po stronie przeciwboskiej. Bóg jednak swą łaską nawrócił i uratował część ludzkości. Należy 

ona odtąd do państwa Bożego. Zmaganie się obu wspomnianych państw tworzy dzieje świata. 

Na tej podstawie Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem
44

. 

Reasumując, główne elementy etycznej doktryny Augustyna to: teoria miłości i łaski, 

uznanie wolności człowieka, ale zarazem jego predestynacji, negatywna koncepcja zła oraz 

pojmowanie dziejów jako zmagania się dobra ze złem. Niemniej trudno przychodzi 

człowiekowi pogodzić się do końca z metafizyką Augustyna, zwłaszcza w punkcie 

dotyczącym ludzkiej wolności. To, co istnieje jest dobre. Bóg stworzył świat jako harmonijny 

i dobry. Ale kiedy wkracza weń człowiek wraz ze swą wolnością, od razu rozpoczyna się 

psucie tak ustanowionego ładu. Czy zatem wolność ludzką tylko tak negatywnie pojąć można, 

jako siłę destrukcyjną? Ta myśl na wieki zaciążyła nad nauką Kościoła, który do wolności 

człowieka podchodził bardzo nieufnie. Dziś zaczynamy wolność oswajać i upatrywać w niej 

najdoskonalszy dar Boży dla człowieka. Z pewnością nie przychodzi to łatwo. 

 

7. Poznanie Boga jako cel życia człowieka według św. Tomasza z Akwinu 

Problematyka etyczna stosunkowo mało zajmowała scholastykę. Uważano, że kwestie 

te są natury praktycznej, podczas gdy filozofia średniowieczna kładła akcent na sprawy 

teoretyczne. Niemniej św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), najwybitniejszy etyk 

średniowiecza, włączył do swojego systemu etykę jako dział równoległy z filozofią 

teoretyczną. Spośród wielu jego pism największą wartość etyczną przedstawiają dzieła: 

Komentarz do Sentencji, Summa contra gentiles, księga III, Komentarz do Etyki 

nikomachejskiej, Summa theologiae, część II, Kwestie dysputowane o złu, Kwestie 

dysputowane o cnotach
45

.  

Na średniowieczną etykę chrześcijańską przed Tomaszem największy wpływ miały 

dwie doktryny starożytne: stoicki ascetyzm i neoplatoński ekstatyzm. Tomasz wybrał odrębną 

drogę – poszedł za Arystotelesem i jego etyką umiaru i rozumu. Cenił więc każde dobro i 

każdemu chciał wyznaczyć należne mu miejsce. Ażeby człowiek trafnie wybierał dobro, 

trafnie podejmował decyzje rozum musi poprzedzać wolę, musi nią kierować. Głosząc 
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pierwszeństwo rozumu, choć nie bez udziału woli, Tomasz stanął tym samym na stanowisku 

intelektualizmu w etyce, w przeciwieństwie do augustyńskiego woluntaryzmu
46

. 

Co jest ostatecznym celem życia? Oczywiście szczęście, ale Tomasz pojmował je 

zgodnie z całą swoją filozofią, a ta była teocentryczna i intelektualistyczna. Szczęściem zatem 

człowieka jest poznanie, ale poznanie Boga
47

. Poznanie jest najwyższą funkcją człowieka, zaś 

Bóg najdoskonalszym przedmiotem poznania. Widzimy tu zasadniczo zbieżność z myślą św. 

Augustyna. Również dla niego Bóg był ostatecznym celem życia człowieka. Tomasz jednak 

uwzględnił nie tylko cel ostateczny, ale i cele bliższe. 

Cała filozofia Tomasza adaptuje do chrześcijaństwa pojęcia Arystotelesa. Tomasz 

zespoliwszy etyczne pojęcia Arystotelesa z chrześcijańską postawą wobec życia, stworzył 

system etyki pełny, kompleksowy i konsekwentny
48

. 

 

8. Racjonalizm etyczny Immanuela Kanta 

O ile filozofia starożytna była kosmocentryczna, a średniowiecze w centrum stawiało 

Boga, o tyle czasy nowożytne najważniejsze miejsce w filozofii przyznają człowiekowi. 

Filozofia nowożytna, od przewrotu kartezjańskiego, staje się antropocentryczna.  

Jednym z kierunków filozofii nowożytnej jest racjonalizm. A najważniejszym etykiem 

całej szkoły racjonalistycznej jest Immanuel Kant (1724-1804). Przez swoje nauczanie w 

Królewcu rozpoczął w etyce rewolucję, która wkomponowana w krytycyzm całej jego 

filozofii, była porównywana z przewrotem kopernikańskim. Pierwszy przewrót dotyczył teorii 

poznania. Kant szukał zdań, twierdzeń powszechnych i koniecznych w nauce, usiłował 

mianowicie wytłumaczyć jak możliwe są tzw. sądy syntetyczne a priori. Chodzi o zdania, 

które nie są wywiedzione z doświadczenia, a jednak jakoś poszerzają naszą wiedzę. A 

rozwiązanie było następujące: to nie myśl kształtuje się zależnie od przedmiotów, jak chciała 

klasyczna filozofia, ale to przedmioty są zależne od myśli. Tak więc w nowej teorii poznania 

to poznający podmiot pełnił rolę aktywną
49

. 

Znalazłszy prawdy powszechne i konieczne w nauce, zaczął szukać ich z kolei w 

normach działania. Pierwszym krokiem było znalezienie sądów autonomicznych, czyli takich, 

w których rozum przemawia bezpośrednio od siebie, a nie pod naciskiem czynników obcych. 

Wyeliminował więc wszelkie sądy wywodzące się z rozkazów Bożych, z wymagań 
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społecznych, jak prawo, itp. Wszystkie one są obce rozumowi. Etyka budowana na podstawie 

takich sądów jest heteronomiczna – rozum nie kieruje, ale jest kierowany
50

.  

Z punktu widzenia rozumu cenna jest tylko jedna rzecz: dobra wola. Tylko ona jest 

dobrem bezwarunkowym: „Nigdzie w świecie, ani nawet w ogóle poza jego obrębem, 

niepodobna sobie pomyśleć żadnej rzeczy, którą bez ograniczenia można by uważać za dobrą, 

oprócz jedynie dobrej woli”
51

. A kiedy wola jest dobra? Gdy usiłuje spełnić obowiązek: „(…) 

gdy dokonuje czynu bez jakiejkolwiek skłonności, li tylko z obowiązku; wtedy dopiero czy 

ten posiada swą prawdziwą wartość moralną”
52

. Tak więc Kant twierdząc, że moralne są tylko 

czyny wypływające z obowiązku, stanął na stanowisku rygoryzmu etycznego. 

W pojęciu obowiązku nie ma nic osobistego. Jego istotą jest podporządkowanie się 

prawu powszechnemu
53

. Ten uniwersalizm był drugą cechą etyki Kanta
54

. Rozum każe 

podporządkować się prawu powszechnemu, ale jego treści nie przesądza. Nakaz więc płynący 

z prawa jest czysto formalny, tak więc cała etyka może być czysto formalna. Jedyny 

bezwarunkowy nakaz prawa brzmi: postępuj wedle takiej zasady, co do której chciałbyś, aby 

stała się prawem powszechnym. Jest to tzw. imperatyw kategoryczny Kanta
55

. W ten sposób 

Kant znalazł aprioryczne prawo moralne, powszechne i konieczne. 

Trzeba mieć na uwadze, że Kant rozróżniał rozum praktyczny i teoretyczny. 

Rozważania z zakresu etyki są domeną rozumu praktycznego. Wiele zagadnień teoretycznych  

nie znalazło w systemie Kanta rozwiązania, np. kwestia istnienia Boga, czy w ogóle 

metafizyki, zagadnienie ludzkiej wolności, itp. Natomiast wiele tych zagadnień znalazło 

pozytywne rozwiązanie jako postulaty rozumu praktycznego. 

Po pierwsze, nakaz moralny, ów imperatyw kategoryczny, ma sens jedynie wówczas, 

gdy człowiek jest wolny. Gdy brak wolności próżne są wszelkie nakazy, zakazy, etc., bo i tak 

zdarzenia potoczą się niejako „mechanicznie”. Tak więc wolność stanowi postulat rozumu 

praktycznego. Podkreślmy jeszcze raz, nie jest dowiedzione, że jesteśmy wolni. Jest to 

jedynie postulat rozumu praktycznego, tzn. musimy żyć tak, jak gdyby było dowiedzione. 
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Rozum teoretyczny nie umie rozstrzygnąć, czy w świecie panuje wolność, czy determinacja. 

Zaś rozum praktyczny rozstrzyga tę antynomię na korzyść wolności. 

Ale wolność nie jest jedyny postulatem praktycznego rozumu. Są jeszcze dwa: 

nieśmiertelność duszy i istnienie Boga. Nieśmiertelność jest niezbędna jako warunek postępu 

w moralności. Natomiast Bóg jest gwarancją sprawiedliwości. W ten sposób wielkie 

zagadnienia metafizyczne (istnienie Boga, nieśmiertelność duszy, wolność), których nie mógł 

rozwiązać rozum teoretyczny, zostały rozwiązane przez rozum praktyczny. Z czego wynika 

zatem owa przewaga rozumu praktycznego nad teoretycznym? Rozum teoretyczny jest 

skrępowany zjawiskami, widzi rzeczy nie same w sobie, ale jako fenomeny, czyli rzeczy jako 

jawiące się, na których opiera swe rozumowanie i poza które wykroczyć nie może. Natomiast 

rozum praktyczny nie jest przez nie skrępowany i przez to łatwiej dosięga Absolutu. Tak więc 

prawdy metafizyczne poznaje rozum nie teoretyczny, lecz praktyczny. Kantowska droga do 

metafizyki wiedzie zatem przez etykę. 

 

9. Klasyczna etyka europejska odpowiedzią na ponowoczesny nihilizm 

Prześledziliśmy węzłowe punkty w rozwoju europejskiej myśli etycznej. Różnie w 

różnych epokach ujmowano dobro najwyższe człowieka i gdzie indziej upatrywano jego 

szczęście. Ale trzeba chyba zgodzić się, że kontrast między starszym a nowszym punktem 

widzenia jest raczej sprawą różnego rozłożenia akcentów, niż całkowitej zmiany rozumienia 

etyki. Myśliciel starożytny i średniowieczny był świadom wagi powinności moralnej i sądu 

praktycznego. Nieobca mu była doniosłość moralnego „powinienem”. Ta sama problematyka 

wystąpiła i w etyce nowożytnej. 

Śledząc rozwój europejskiej myśli etycznej, możemy zyskać odpowiedź na wiele 

nurtujących nas dzisiaj problemów, zwłaszcza na szerzący się nihilizm, czyli świat bez Boga, 

bez wartości i bez sensu. G. Reale w wykładzie wygłoszonym na KUL-u z okazji nadania mu 

doktoratu honorowego, wskazał na błędne odpowiedzi myśli współczesnej, takie jak 

scjentyzm, ideologizm, praksizm, mit materialnego dobrobytu, systemowe uznanie przemocy, 

zapomnienie o pięknie i o miłości, zredukowanie człowieka tylko do wymiaru zmysłowego, 

zapomnienie o celu, materializm
56

. Włoski filozof lekarstwa na te dziesięć archetypicznych 

błędów współczesności szuka właśnie w odwiecznych zagadnieniach filozofii klasycznej. Ta 

strategia przyświecała i nam, zgłębiając klasyczne tematy europejskiej etyki. Czyż starożytna 

kontemplacja Greków nie stanowi dobrej propozycji wobec współczesnego praksizmu, a 
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eudajmonia nie jest wyzwaniem dla dobrobytu materialnego i konsumpcjonizmu? Podobnie, 

Sokratejska rewolucja odpowiada na przemoc współczesnego świata, dzięki Platonowi 

możemy odzyskiwać sens miłości, a św. Tomasz z Akwinu każe pamiętać o ostatecznym celu 

człowieka. W filozofii moralnej Kanta, dzięki jednemu ze sformułowań imperatywu 

kategorycznego, tkwi zalążek odkrycia wartości osoby i podejścia personalistycznego.  

Wszystkich wyżej przedstawionych etyków łączy fakt, że tworząc swoje etyki, dawali 

nowe teoretyczne opracowanie już istniejącej moralności. Usiłowali pojęciowo ująć 

moralność swych czasów i swego środowiska, ujawnić jej właściwości, założenia, 

konsekwencje. Moralność tworzyli nie filozofowie, lecz religie, czy ruchy społeczne. 

Filozofowie tak utworzoną moralność jedynie opracowywali. Filozofia współczesna zerwie z 

takim podejściem. Wraz z Nietzschem rozpocznie się nowe zadanie: tworzenie już nie samej 

etyki, ale zupełnie nowej moralności, co dziś zyskuje tak wyraźną postać. 

 

 

 

ETHICAL PROBLEMS IN EUROPEAN PHILOSOPHY. AN OUTLINE OF THE ISSUE 

SUMMARY 

 

 One of the characteristic features of contemporary man is his ever-disappearing 

courage to think and his underestimation of philosophical questions and solutions. It seems to 

be a paradox of modern times since our contemporary lives, becoming more and more 

complicated, require from us to be familiar with numerous issues. Hence the necessity to 

return to philosophy and to base contemporary opinions on a solid philosophical foundation. 

 This paper presents key ethical issues in the European philosophy. Therefore, it has a 

general and introductory character, however, its aim is to lay a solid foundation for the 

contemporary ethical opinions. It presents the ethical systems of Socrates, Plato, Aristotle, 

Epicurus, St. Augustine, St. Thomas Aquinas and I. Kant, including explanations of their key 

categories. Socrates appears as a creator of ethical thinking, in which virtue understood as a 

knowledge and supported by the voice of daimonion plays the main role. For Plato such a key 

question is the idea of good, towards which man should head. Aristotle, on the other hand, 

describes the happiness of man as eudaimonia, i.e. the perfection of an individual. Epicurus 

stands on the hedonistic position. The Christian ethics was developed by St. Augustine and St. 

Thomas Aquinas. Their views, so different in the sphere of metaphysics, come close in the 

domain of the ethics, e.g. God as a supreme good or the concept of evil as a privation. In  

Kant’s philosophy we may observe predominance of the reason in ethics.  

 An analysis of the classical topics of the European ethics may provide an answer to 

such contemporary threats as dominance of praxis, consumerism or reduction of  man to his 

sensory dimension only and losing his goal. 


