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1. Wstęp
Bardzo często i z łatwością przywołujemy zdanie, ostatecznie pochodzące od
Arystotelesa, że „przyzwyczajenie jest drugą naturą”1. Wypowiadając je, podkreślamy niezwykłą rolę usprawnionych działań, a także nawyków ułatwiających człowiekowi życie. Jednak gdy Arystoteles wypowiadał te słowa w De memoria et reminiscentia2, sformułował je, akcentując ambiwalentność przyzwyczajeń — podkreślił
bowiem zarówno negatywną ich stronę, gdyż mogą blokować łatwe przypominanie
sobie, jak i pozytywną, gdyż wielokrotne powtarzanie działań wzmacnia pamięć,
wręcz podwaja naszą naturę, w którą wpisywane jest („brane jest w posiadanie”
— habitus) takie lub inne działanie. Co ciekawe, Akwinata, jeden z ważniejszych
w dziejach filozofii komentatorów Arystotelesa, analizując ten fragment, nie miał
wątpliwości, że działania o charakterze nawykowym (przyzwyczajeniowym — consuetudo) mają zdecydowanie pejoratywny wydźwięk względem działań „naturalnych”3. Pisał wprost:
1 Zob. Arystoteles, O pamięci i przypominaniu (452a27–28), [w:] Dzieła wszystkie, t. 3, tłum. P. Siwek, Warszawa 1992, s. 243.
2 Świadomie pomijam wypowiedzi Arystotelesa pochodzące z jego Etyki nikomachejskiej, w których
mówi on, że sprawności i nawyków nabywamy przez wykonywanie działań, przez co stają się jakby
naturą, a także że wyrobione cnoty są trudno utracalne, przez co są wystarczająco trwałe, aby być
faktycznie naturą.
3 Przeciwnie niż Augustyn wolał posługiwać się określeniem habitus na wyrażenie „drugiej natury”.
To autor De civitate Dei chętniej korzystał z wyrażenia consuetudo, mówiąc o przyzwyczajeniach i dyspozycjach ułatwiających ludzkie działanie bądź też prowadzących do błędu. Zob. Augustyn, Państwo
Boże XII, 4, tłum. T. Kubicki, Kęty 2015, s. 445.
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tak jak w działaniach, które są zgodnie z naturą, zdarza się coś, co jest poza naturą, co dokonuje się
z powodu losu bądź przypadku, tak jak zniekształcenia w częściach zwierząt, tak też o wiele częściej
zdarza się coś nieuporządkowanego i wbrew zamierzeniu w tych [przypadkach], które są zgodnie z przyzwyczajeniem, które tylko naśladuje naturę, jednak zawodzi wobec jej trwałości4.

Akwinata zatem nie zgadzał się na uznanie zamienności, konwertybilności przyzwyczajeń z naturą, podobnie jak nie zgadzał się na utożsamienie sprawności
z naturą5. Jednak pytanie, które można postawić przy tej okazji, dotyczy tego, czy
pozostaje między nimi jakakolwiek odpowiedniość czy też zgodność (convenientia). Sprawa wydaje się oczywista, jeśli pod uwagę weźmiemy same sprawności
i dostrzeżemy ich odniesienie do samej natury, z której pochodzą, a także to,
jak się mają do natury jako celu. Mniej oczywiste okazuje się określenie ich jako
pryncypiów, dzięki którym lepiej i łatwiej działamy. W ten sposób dochodzimy
do głównego pytania artykułu: czy można utożsamić naturę z przyzwyczajeniami
(a więc i sprawnościami), a w związku z tym z kulturą, jeśli pojmiemy ją podmiotowo? Pytanie to jest tylko z pozoru proste, gdyż sama odpowiedź na nie jest
również tylko z pozoru łatwa.
W niniejszym artykule, w ramach głównego pytania, uwaga zwrócona będzie na
doniosłą, wręcz bezapelacyjną rolę sprawności w ludzkim — a to oznacza osobowym — życiu. Zaakcentowana zostanie problematyka relacji sprawności intelektu
do natury, gdyż natura wyznacza charakter sprawności — jest określeniem istoty
rzeczy ujętej ze względu na działania, a także przyczyną celową, wyznaczającą
kierunek działań6. Wiele uwagi poświęconej będzie samemu rozumieniu sprawności w ujęciu Akwinaty, gdyż jak się wydaje, tylko on (poza Arystotelesem)
bronił wyjątkowego charakteru sprawności intelektu. I to właśnie w ramach tradycji tomistycznej (w ostatnim punkcie artykułu pojawią się nawiązania do trzech
wybitnych, polskich autorów tomistycznych: Jacka Woronieckiego, Stefana Swieżawskiego i Mieczysława Gogacza) sformułowane zostaną wszelkie uzasadnienia.
4 Tomasz z Akwinu, Komentarz „O pamięci i przypominaniu” VI, 13, tłum. M. Zembrzuski, „Opera
Philosophorum Medii Aevi” 13 (2012), s. 269.
5 W tradycji scholastycznej odróżnienie to uzasadniane było dystynkcją władzy czynnej i biernej
(potentia passiva et activa). Akwinata uważa, że wyłącznie władza bierna (a więc władza duszy — wola
lub intelekt) mogła być podmiotem nabywanych usprawnień, nigdy władza czynna, która utożsamiana
była z formą i zasadą wszelkiego działania. Zob. Super Sent. I, d. 42, q. 1, a. 1, ad 1; De potentia,
q. 1, a. 1, co; S. th., I–II, q. 54, a. 1, co. W artykule zastosowano skróty dzieł Tomasza na podstawie
powszechnie przyjętej i stosowanej abrewiacji z Corpus Thomisticum (www.corpusthomisticum.org).
6 Akwinata w swoich dziełach posługuje się wielorakimi znaczeniami terminu „natura”. Jest to
doskonale widoczne w jego Summa contra gentiles w miejscu, w którym sam przywołuje różne sposoby rozumienia tego terminu: „Nazwę natura nadano najpierw dla oznaczenia, że jakaś rzecz powstaje
przez zrodzenie. Stąd zaś przeniesiono ją dla oznaczenia zasady takiego powstawania, a następnie dla
oznaczania wewnętrznej zasady ruchu w rzeczy ruchomej. A ponieważ taką zasadą jest materia lub
forma, naturą nazywa się w końcu także formę lub materię rzeczy naturalnej posiadającej w sobie zasadę ruchu. Ponieważ zaś forma i materia stanowią istotę rzeczy naturalnej, rozszerzono nazwę natura
dla oznaczania istoty każdej rzeczy naturalnej, tak że naturą jakiejś rzeczy nazywamy »istotę, którą
oznacza definicja«”. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles (IV, 35), t. 3, tłum. Z. Włodek, W. Zega,
Poznań 2009, s. 163. W niniejszym artykule zasadniczo przyjmuję rozumienie natury, które Akwinata
przyjął za Arystotelesem i jego Metafizyką (V, 4; 1015 a 11–13), a wyraził w De ente et essentia: „natura oznacza, jak się wydaje, istotę rzeczy, o ile ta jest przyporządkowana do właściwego sobie działania”.
Tomasz z Akwinu, Byt i istota (c. 1), tłum. W. Seńko, Kęty 2009, s. 37. Por. S. th. I, q. 29, a. 1, ad 4.
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M. Gogacz o sprawnościach intelektu mówił właśnie w kontekście kultury: „ jeżeli
mówi się o tym, że intelekt jest źródłem i twórcą kultury, że dominuje w stosunku
do woli, poznania zmysłowego i uczuć, to chodzi o problem wykorzystania przez
człowieka doświadczeń poznawczych w porządku wykonania jakichś dóbr kulturowych”7. Trzeba jednocześnie pamiętać, że w tym punkcie korzystał on z określenia
używanego przez Swieżawskiego z jego artykułu Uprawa intelektu, w którym ten
wybitny historyk filozofii pisał na ten temat:
Przekonanie Sokratesa, że wystarczy dobrze myśleć, aby dobrze czynić — zastosowano w czasach
nowożytnych także do uprawy intelektu, sądząc, że wystarczy dobrze myśleć o myśleniu, aby już rzeczywiście dobrze myśleć! Panuje jeszcze dość powszechnie przekonanie, że wystarczy znać pewne zasady
myślenia, że wystarczy uznać za prawdziwe pewne twierdzenia, by wedle nich potem stale i systematycznie myśleniem kierować8.

2. Przez sprawności do natury człowieka
Rozpocznijmy od odpowiedzi na pytanie dotyczące relacji, jakie zachodzą między sprawnościami a naturą. Akwinata bardzo wyraźnie sugeruje, że odniesienie
sprawności do ludzkiej natury mieści się w samym ich pojęciu: „sprawność jest dyspozycją, mocą której coś jest usposobione dobrze lub źle i to albo w sobie [w swojej
naturze — dop. M.Z.] albo w stosunku do czegoś innego”9. Można jednak mieć
wątpliwość odnośnie do takiego sformułowania, gdyż zarówno natura ludzka, jak
i sprawności są zasadami naszych działań. Jeśli więc natura ludzka jest zasadą X
i podobnie zasadą X jest sprawność, to w jaki sposób odróżnić naturę od sprawności, skoro skutek ich działania jest taki sam10. Wagę pytania można wzmocnić problemem odróżnienia sprawności intelektu od cnót woli (również będących sprawnościami), które w o wiele większym stopniu wyrażają działanie całego człowieka,
szczególnie jeśli podkreśli się to, że dobre użycie (które kwalifikuje sprawność do
tego, by być cnotą) sprawności intelektu ostatecznie i tak zależy od woli11.
M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków-Warszawa 1985, s. 84.
S. Swieżawski, Uprawa intelektu, [w:] idem, Rozum i tajemnica, Kraków 1960, s. 21.
9 S. th. I–II, q. 49, a. 1, co. „habitus dicitur dispositio secundum quam bene vel male disponitur
dispositum, et aut secundum se aut ad aliud”. W tym określeniu widać wyraźnie różnicę, jaka zachodzi
między sprawnością a cnotą. Sprawności mogą dotyczyć zarówno dobrych działań, jak i złych. W przypadku tych ostatnich oczywiście trudno mówić o doskonaleniu działania z powodu posiadania takich
sprawności, jednak w tym momencie nie chodzi o doskonałość w znaczeniu moralnym, ale ontycznym
(osiąganie statusu aktu).
10 Michał Głowala w swojej niedoścignionej książce z teorii i praktyki cnót w myśli scholastycznej
wskazuje, że ten sam problem występował w wielu dyskusjach w różnym czasie. Biegłość poznawcza
była często zastępowana cnotami woli albo samą samorzutnie działającą naturą. Zob. M. Głowala,
Łatwość działania. Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce, Lublin 2012, s. 160–174.
11 Odnośnie do tego zagadnienia warto wspomnieć o ciekawej dyskusji, która wywiązała się pod
wpływem książki Roberta Robertsa i Jaya Wooda Intellectual Virtues. An Essay in Regulative Epistemology. Uzasadniają oni (zresztą za Lindą Zagzebski) brak potrzeby wyróżniania sprawności intelektu
od cnót woli, krytykując w ten sposób stanowisko Akwinaty. Uznają oni, że sprawności są jakościami
całego człowieka, a nie jakościami władz i nie są umieszczone wyłącznie w intelekcie, lecz w samych
władzach dążeniowych: (a) zależność intelektu od woli usuwa rację odróżniania sprawności intelektu od woli. Są tak mocno zależne od siebie (przyczynowo), że jedno nie może istnieć bez drugiego
(lub w słabszej wersji — intelekt zależy od woli — niezależnie czy dobrej, czy złej); (b) czasami intelekt i wola mają taki sam przedmiot (sprawności intelektu nie są w intelekcie); pożądanie i intelekt
7
8
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Powołując się na Bernarda R. Inagakiego (tłumacza Summy teologii na język
japoński), należy podkreślić, że z samym zagadnieniem relacji natury do sprawności związany jest kłopot metodologiczny12. Patrząc z perspektywy sprawności,
moglibyśmy powiedzieć, że sprawności i przyzwyczajenia są całkowicie zmienne
(w pozytywnym sensie można powiedzieć, że wyrażają dynamikę naszego działania — ułatwiają je, ale także same są doskonalone). Gdybyśmy zajęli się wyłącznie
nimi i chcieli badać je wyłącznie ilościowo — a więc empirycznie — jako coś, co
jest obiektywnym przedmiotem, moglibyśmy bez wielkiego problemu stwierdzić, że
również natura ludzka jest całkowicie zmienna. Płaszczyzna filozoficznych rozważań nie pozwala oczywiście na takie „obiektywne” badania, gdyż broniąc podmiotowości człowieka i akcentując ją („ ja” człowieka i to, co „ ja” przysługuje), zatrzymuje się niestety na opisie natury jako nieredukowalnej do badań fizykalnych. Natura
ludzka w związku z tym powinna być jednak badana w ramach metafizycznej identyfikacji człowieka, gdyż tylko tak poszukuje się pryncypiów decydujących o tym,
że człowiek istnieje i istnieje jako taki właśnie. To metafizyka zmierza do ukazania
ratio homini, nie zadowalając się wyłącznie samym podmiotowym wyjaśnieniem.
Podejście Akwinaty, które zostanie tutaj zaprezentowane, jest wyrażeniem docierania do istoty człowieka przez to, co wynika z tej natury, a więc przez sprawności (i za Akwinatą można dodać, że przez władze i akty)13. W tej płaszczyźnie
natura ludzka okazuje się całkowicie niezmienna, choć może być zmienna w przyzwyczajeniach, a także w ich ilościowym opisie. Dla Tomasza badanie sprawności
bez odniesienia do natury będzie badaniem ich wyłącznie jako „ jakości”14. I choć
pozornie byłoby to zgodne z ich określeniem, pochodzącym z Kategorii Arystozmierzają do tego samego przedmiotu; (c) wiara jest przykładem sprawności intelektu, która wymaga
dążeniowego aktu intelektu — w ten sposób działanie intelektu jest wolitywne. W przypadku wiary,
odróżnienie działań intelektualnych i wolitywnych jest relewantne. Zob. R.C. Roberts, W.J. Wood,
Intellectual Virtues. An Essay in Regulative Epistemology, Oxford 2007, s. 65–73. Przeciwnikiem tych
argumentów i obrońcą myśli Akwinaty jest Scott Cleveland, który mistrzowsko odpowiedział na te
argumenty, dowodząc wagi sprawności intelektualnych. Zob. W.S. Cleveland, The Distinctiveness of
Intellectual Virtues. A Response to Roberts and Wood, „Procedings of the American Catholic Philosophical Association” 86 (2013), s. 119–129.
12 B.R. Inagaki, Habitus and nature in Aquinas, [w:] Studies in Medieval Philosophy, J. Wippel
(ed.), Washington 1987, s. 164.
13 Chodzi tutaj o poznanie natury, aniżeli o jej konstytuowanie (ontologizowanie) przez sprawności.
Natura uzyskana przez sprawności jest „ jak gdyby” naturą, realizuje się ze względu na tę, od której
pochodzi.
14 Odnosząc się do metafizycznego określenia sprawności jako jakości, należy podkreślić, że Akwinata wypracowuje własne rozumienie sprawności. Nie zgadza się na ujęcie Symplicjusza, gdyż to, co
związane z naturą, nie musi być wyłącznie pierwsze i nie musi z konieczności być wyłącznie nieutracalne (a to wynikało z Komentarza do Kategorii Symplicjusza, którego tłumaczenie Akwinata otrzymał
prosto od Wilhelma z Moerbeke). Akwinata przywołuje chętniej stanowisko Arystotelesa, zaliczając
habitus do pierwszego gatunku jakości, traktując jako coś, co jest bardziej naturalne niż którakolwiek
z pozostałych jakości, ale jednocześnie jako coś, co może być nabyte (w tym kontekście wyróżniłby
consuetudo, o którym wspomniałem na początku, od habitus). Opisując jakość jako modus substancji,
jako określenie rzeczy według pewnej miary (mensura), podkreśla, że sprawność i dyspozycja jest
określeniem podmiotu ze względu na jego naturę. W odróżnieniu od jakości czynnej (działanie) i biernej (doznawanie), a także samej ilości (które są pozostałymi trzema rodzajami jakościami), określenie
sprawności i dyspozycji jako czegoś wynikającego z natury pozwala na przypisanie jej kategorii dobra
i zła (ilość nie uwzględni trwałości, działanie zaś i doznawanie nie są celami).
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telesa, to jednak nie uwzględniałoby duszy, a więc formy człowieka jako zasady
(principium), oraz zjednoczonego z człowiekiem ciała jako podmiotu (subiectum)
tych jakości15.
Akwinata broni swojej propozycji mówiącej o tym, że sprawności udoskonalają
działania, kierują się do tego, co najlepsze, a to ostatecznie jest wyznaczone przez
naturę. Ze względu na to, że natura jest istotą rzeczy wyznaczającą jej działanie,
to sprawność będzie rozważana jako jakość wynikająca z niej, a także prowadząca
do niej (jako zasada zmiany, będzie również jej celem)16. W ten to właśnie sposób
to, co będzie zgodne bądź niezgodne z naturą, w odniesieniu do sprawności będzie
zawsze odpowiednio dobre lub złe. O tyle więc sprawność jest istotowo określona
i sprowadzona do samej natury rzeczy, o ile natura jest zasadą działania albo tego,
co przez działanie jest osiągane. W ten jednak sposób to sama sprawność będzie
zasadą działania17. Akwinata uzasadnia to w Summie teologii: „do istoty sprawności nie należy odniesienie do władzy, lecz do natury. A ponieważ natura poprzedza
działanie, do którego odnosi się władza, przeto sprawność jest wcześniejszym gatunkiem jakości niż władza”18. Inaczej mówiąc, jeśli w naturze podmiotu, w której
znajduje się sprawność, leży odniesienie do działania, to wynika z tego, że sprawność zasadniczo realizuje się w odniesieniu do aktów.
Przyczynowanie i formowanie sprawności pokazuje jeszcze jeden aspekt ich odniesienia do natury. Akty i działanie przez sprawności nie mogą być przyczynami
sprawczymi samych sprawności. Akwinata wskazuje, że w przypadku przyczynowania sprawności należy mówić o zasadzie czynnej i biernej. Przykład, który podaje, jest bardzo czytelny — intelekt czynny umożliwia intelektowi możnościowemu
(podmiotowi sprawności intelektualnych) usprawnienie się w wiedzy czy też w rozumieniu. Akwinata pisze: „Jeśli w intelekcie możnościowym istnieje pewna sprawność powodowana bezpośrednio przez intelekt czynny, to taka sprawność nie może
zostać zniszczona ani sama w sobie, ani przygodnie. Tego rodzaju sprawnościami
są te, odnoszące się do pierwszych zasad, których nie można utracić ani przez zapomnienie, ani wskutek błędu”19. W ten sposób można nawet powiedzieć, że sama
intelektualna natura człowieka20 jest przyczyną sprawności intelektualnych, a nie
same wykonywane akty czy też przyzwyczajenia. Oczywiście zdania per se notum
mogą być czynną zasadą kształtującą teoretyczne sprawności intelektu, tak samo
15 Tomaszowe rozumienie podmiotu jest zupełnie inne niż utrwalone przez tradycję nowożytną. Dla
Tomasza podmiotem w przypadku człowieka jest to, co jest podstawą wszelkiego orzekania, jednak nie
wyłącznie dusza.
16 Zob. S. th. III, q. 2, a. 1, co. „A ponieważ w tym, co zostaje zrodzone, naturalne rozmnażanie się
ma na celu »istotę gatunku określoną przez definicję«, tego rodzaju istota gatunku nosi również nazwę
natury”. In Physic., II, l. 14, n. 8. „Jasne jest, że natura nie jest niczym innym niż powodem (ratio)
jakiejkolwiek sztuki, w tym również boskiej, wprowadzonym do rzeczy, gdyż rzeczy są poruszane do
określonego celu”.
17 Zob. S. th. I–II, q. 49 a. 3 ad 1. „Ad primum ergo dicendum quod habitus est actus quidam,
inquantum est qualitas, et secundum hoc potest esse principium operationis. Sed est in potentia per
respectum ad operationem. Unde habitus dicitur actus primus, et operatio actus secundus; ut patet in
II de anima”.
18 S. th. I–II, q. 49, a. 3, ad 2.
19 S. th. I–II, q. 53, a. 1, co.
20 Zob. S. th. I, q. 51, a. 1, co.
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jak naturalne pragnienie dobra w samej woli będzie czynną zasadą powodującą
sprawności woli, a więc cnoty21.
Z tej perspektywy można ponownie spojrzeć na same sprawności intelektu
(szczególnie sprawności intelektu teoretycznego) — natura człowieka jest bowiem
w ten sposób zasadą, ale także celem sprawności intelektu22. Pierwsza sprawność
intelektu (intellectus principiorum) jest bardzo dobrym przykładem naturalnej,
ale jednocześnie fundamentalnej determinacji władzy poznawczej do jej celu. Celem działań intelektualnych jest osiągnięcie poznania bytu jako istniejącego (ens
universale). W ten sposób ta sprawność staje się zasadą czynną — aktualizującą
i upodabniającą do siebie zasady bierne (pozostałe sprawności). Oczywiście fundamentalne skierowanie naszej władzy poznawczej do kresu, musi zostać we właściwy sposób udoskonalone przez inne sprawności. Nabywanie różnych sprawności
wiedzy (scientia) jest kolejnym krokiem w osiąganiu biegłości w działaniach władz
poznawczych. Na tym etapie rodzaje wiedzy dotyczą również bytu, ale ujętego
w terminach przyczyn wtórych (bliższych), a nie przyczyny ostatecznej, której będzie dotyczyła wyjątkowa wiedza, będąca mądrością. Sapientia jest dopiero wiedzą
o wszystkich bytach jako istniejących, wyrażaną w terminach i określeniach pierwszej przyczyny. Naturalna i fundamentalna determinacja naszych władz poznawczych, dokonująca się ze względu na cel, jakim jest prawda, może być doskonalona
tylko przez mądrość, co może być dostępne aktualnie dzięki sprawności zasad. To
dzięki tej sprawności w pełni może być manifestowana natura duszy intelektualnej,
a więc manifestowana może być natura człowieka jako osoby23.
3. Sprawności w ogólności a sprawności intelektu według Akwinaty
Zanim zostaną scharakteryzowane sprawności intelektu, należy podkreślić, że
sprawności intelektu mogą być nazywane cnotami, jednak dokonuje się to w sposób niewłaściwy — posiadanie ich gwarantuje jedynie bycie „dobrym gramatykiem”, jeśli ktoś posiadł wiedzę gramatyczną, „dobrym rzemieślnikiem”, jeśli dana
osoba zna się na sztuce robienia krzeseł (ktoś może być dobry tylko ze względu
na cnoty moralne). W ten sposób człowiek posiadający sprawności zyskuje miano
„dobrego” tylko pod pewnym względem (secudnum quid). Tymczasem posiadanie
Zob. S. th. I–II, q. 63, a. 3, co.
Zob. B. Inagaki, Habitus and nature in Aquinas, s. 173.
23 W tym kontekście można z powodzeniem przywołać wiele Tomaszowych określeń osoby (persona), które wyrażane są właśnie przez naturę tego wyjątkowego bytu. Do najważniejszych należą
następujące: (1) „rozważając istotę osoby należy zwrócić uwagę na trzy elementy: subzystowanie, rozumowanie i istnienie jednostkowe (derationepersonae considerentur, scilicet subsistere, ratiocinari, et
individuum esse)” Super Sent. II, d. 3, q. 1, a. 2, co; (2) „coś odrębnego istniejącego w naturze intelektualnej (persona dicit aliquid distinctum subsistens in natura intellectuali)” Super Sent. I, d. 23, q. 1,
a. 4, co; (3) „byt jednostkowy o naturze rozumnej (singulare rationalis naturae)” S. th. I, q. 29, a. 1, co;
(4) „pełny podmiot o naturze intelektualnej (suppositum, quod in substantia intellectualibus nihil est
aliud quam persona)” S. th. I, q. 39, a. 1; (5) „hipostaza o naturze rozumnej (hypostasis naturae rationalis)” S. th. I, q. 40, a. 3; (6) „oznacza coś najdoskonalszego w całej naturze, mianowicie to, co bytuje
samoistnie w rozumnej naturze (persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet
subsistens in rationali natura)” S. th. I, q. 29, a. 3, co.
21
22
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jakiejś cnoty we właściwym sensie czyni dobrym jego posiadacza24. Oznacza to, że
cnota moralna:
a) daje zdolność do dobrego działania władzy (facultas bene operandi) i pozwala na osiągnięcie celu działania (człowiek jest zdolny do postępowania);
b) dając tę zdolność, sprawia, że dobrze jej używamy (usum bonum) (kiedy,
gdzie, jak, w jakim celu) (człowiek postępuje dobrze).
Tylko cnotom we właściwym sensie przysługuje dobre użycie. Posiadanie
sprawności intelektualnej nie decyduje o właściwym użyciu tej doskonałości władzy. Dobrym użyciem rozporządza wola, odnosząc się do celu. Patrząc z drugiej
strony, wola nie musi być dobra, aby sprawność intelektualna wypracowywała
zdolności do dobrego działania w jakiejś dziedzinie wiedzy. W ten sposób jednak
ktoś z łatwością może wykorzystać intelektualne zdolności do złych celów.
W tym kontekście warto pamiętać, że mówienie o sprawnościach intelektu bez
uwzględnienia cnót woli nie musi wcale prowadzić do popełniania samobójstwa, nie
musi być wystawianiem się na łatwą krytykę czy też nie musi być aż tak bardzo
karkołomne25. Otóż Akwinata pisze, że cnoty moralne nie mogą w żaden sposób
istnieć bez dwóch głównych sprawności intelektu: sprawności zasad, a także bez
roztropności. Wszyscy ludzie cnotliwi czynią użytek z intelektu teoretycznego i rozumienia oraz z intelektu praktycznego, a szczególnie z roztropności. Co ciekawe,
Akwinata rozważa jeszcze sytuację przeciwną i stwierdza, że nie mogą istnieć
sprawności intelektualne bez cnót, a właściwie bez jednej z cnót — roztropności.
Roztropność gwarantuje dobry namysł, dobry sąd, a także dobry nakaz rozumu,
przez co nie funkcjonuje wyłącznie w sferze intelektu26.
Zagadnienie sprawności intelektualnych zostaje przez Tomasza podjęte zasadniczo w dwóch miejscach — w Summie teologii27 oraz w Komentarzu do Etyki nikomachejskiej28. W obydwu miejscach odnosi się on do Arystotelesowskiego podziału
sprawności intelektu, w którym wyróżnione zostały: sprawność rozumienia (intellectus), mądrość (sapientia), wiedza (scientia), sztuka (ars), roztropność (prudentia). Prawie wszyscy tomiści do wymienionych sprawności intelektu dodają jeszcze prasumienie (synderesis) jako praktyczną sprawność intelektu, funkcjonującą
Zob. S. th. I–II, q. 56, a. 3.
Bez wątpienia sprawności służą cnotom woli i realizują się w działaniach i wyborach człowieka. Nie można sprawności intelektu izolować względem sprawności woli. Chodzi tutaj o inną rzecz,
a mianowicie o to, że człowiek działa inaczej, gdy próbuje zrozumieć zasady matematyki, inaczej
gdy próbuje komuś uzasadnić swoje rozumienie jakiegoś problemu, uzasadnić swoją wiedzę. Inaczej
działa także, gdy pisze list do przyjaciela, inaczej gdy planuje swoją karierę. Wszystkie te aktywności
sprowadzają się mimo wszystko do jednego wspólnego pryncypium, jakim jest intelekt odpowiadający
za te aktywności. Ludzki intelekt jednocześnie domaga się w każdej z zarysowanych sytuacji lepszego,
doskonalszego działania. Zawsze przecież możemy być lepsi w działaniach od innych, jednocześnie
możemy być doskonalsi prawie w każdej dziedzinie, która zależy od poznawczego ustosunkowania się
do niej. W ten sposób sprawności intelektu doskonalą każde działanie człowieka.
26 S. th. I–II, q. 58, a. 5, ad 3.
27 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 1–6. Por. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, tłum. W. Galewicz,
Kęty 2006, s. 137–149.
28 Zob. Sententia Ethic., lib. 6 l. 3–11. Zob. Tomasz z Akwinu, O cnotach rozumu. Komentarz do
VI księgi ‘Etyki nikomachejskiej’ Arystotelesa, Wrocław 2010.
24
25
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obok roztropności i sztuki. Akwinata o tej sprawności mówi jednak w zupełnie
innym miejscu, nie wiążąc jej z klasycznym wyróżnieniem Arystotelesa. W Traktacie o człowieku dotyka on problemu władz intelektualnych, w którym pojawia się
rozstrzygnięcie, że prasumienie nie jest władzą ani aktem władzy, lecz sprawnością
intelektu praktycznego pobudzającą do dobrego działania — sprzeciwiającą się złu
ze względu na pierwsze zasady29. Takie jednak działanie z perspektywy arystotelesowskiej dystynkcji sprawności intelektu pozwala (choć wprost Akwinata tego nie
mówi) na związanie prasumienia z roztropnością jako „słusznym sądem o tym, co
należy czynić”30.
Teoretyczne sprawności intelektu zostają scharakteryzowane przez Tomasza
w odniesieniu do prawdy31. Tym, co powodują sprawności, zapewniając doskonalsze działanie, jest rozpatrywanie prawdy. Prawda może być przede wszystkim
rozpoznawana sama przez się, przez sprawność rozumienia, będącą sprawnością
poznawania pierwszych zasad. Prawda może być też poznawana nie od razu, ale
za pośrednictwem wykonywanej drogi rozumowania. Dochodzenie do prawdy, a nie
ujmowania jej samej, może dokonywać się w sposób absolutny i ostateczny albo
częściowy. W przypadku pierwszym mamy do czynienia z mądrością, a w przypadku drugim z wiedzą. Mądrość jest poznaniem prawdy dokonującym się przez
rozumowanie, w którym ujmowana jest rzeczywistość w aspekcie ostatecznym.
Mądrość jest zarówno poznaniem przyczyny rzeczywistości, jak i osądzaniem oraz
porządkowaniem rzeczywistości na jej podstawie. Z kolei sprawność wiedzy, będąc
wyznaczona poznaniem prawdy w jakimś aspekcie, zostaje określona też przez
różne przedmioty wiedzy. W ten sposób w człowieku mogą funkcjonować różne
sprawności wiedzy, ale zawsze jedna mądrość32.
Sztuka jest praktyczną sprawnością intelektu pozwalającą na wydanie słusznego sądu o rzeczach, które są bądź będą wytworzone. Jest sprawnością i cnotą
w tym samym znaczeniu co sprawności teoretyczne, jako uzdalniającą do dobrego
wykonania dzieła33. Akwinata ma tu na myśli zarówno dzieło wytworzone w sposób mechaniczny, jak i dzieło powstałe w sposób „wolny” (średniowieczna opozycja
artes mechanicae i artes liberales). Przykładami sprawności sztuki będą z pewno29 Zob. S. th. I, q. 79, a. 12, co. „Prima autem principia speculabilium nobis naturaliter indita,
non pertinent ad aliquam specialem potentiam; sed ad quendam specialem habitum, qui dicitur intellectus principiorum, ut patet in VI Ethic. Unde et principia operabilium nobis naturaliter indita, non
pertinent ad specialem potentiam; sed ad specialem habitum naturalem, quem dicimus synderesim.
Unde et synderesis dicitur instigare ad bonum, et murmurare de malo, inquantum per prima principia
procedimus ad inveniendum, et iudicamus inventa. Patet ergo quod synderesis non est potentia, sed
habitus naturalis”. Zob. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, tłum. S. Swieżawski, Kęty 2000, s. 337.
30 S. th. I–II, q. 57, a. 4, co. Na podstawie tego fragmentu można uznać, że prasumienie, jako kategoria etyczna, która zrobiła karierę w tradycji chrześcijańskiej, zostaje utożsamiona z arystotelesowską
phronesis.
31 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 1, co.
32 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 2, co.
33 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 3, co. „Ars nihil aliud est quam ratio recta aliquorum operum faciendorum. Quorum tamen bonum non consistit in eo quod appetitus humanus aliquo modo se habet, sed in
eo quod ipsum opus quod fit, in se bonum est. Non enim pertinet ad laudem artificis, inquantum artifex
est, qua voluntate opus faciat; sed quale sit opus quod facit. Sic igitur ars, proprie loquendo, habitus
operativus est”. Por. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, s. 142.
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ścią również: wnioskowanie, zapamiętywanie, przemawianie, pisanie, liczenie itp.34
Roztropność jako sprawność intelektu zostaje określona jako ta, która nie tyle
kieruje do tego, co i jak należy wytworzyć (sztuka), ile, jak i co należy wybierać. Roztropność jest usprawnieniem intelektu w słusznym osądzaniu tego, jakie
cele wyznaczają ludzkie życie i jaki jest cel ostateczny. Nakierowane na właściwe
cele pragnienie człowieka będzie świadectwem funkcjonowania tej sprawności. Jeśli
chodzi o sam cel, to zostaje on określony przez roztropność w woli, roztropność zaś
w intelekcie będzie dotyczyła środków prowadzących do celu (które poniekąd mogą
stać się celami pośrednimi)35.
4. Pięć sprawności intelektu
Akwinata postępował w ślad za Arystotelesem, korzystając z jego kryteriów
pozwalających na odróżnienie poszczególnych sprawności intelektu. W jednym ze
swoich tekstów prezentuje zarówno stanowisko Arystotelesa, jak i swoje własne.
W komentarzu do Metafizyki Arystotelesa pisze:
i odsyła do swojej księgi poświęconej moralności, to znaczy do księgi VI Etyki nikomachejskiej, gdzie
powiedziane zostało w jaki sposób różnią się wiedza (scientia), sztuka i mądrość oraz roztropność i rozumienie. Aby to opowiedzieć w skrócie: mądrość i wiedza oraz rozumienie są w teoretycznej części duszy, którą w tym miejscu nazywał naukową częścią duszy. Różnią się one między sobą, gdyż rozumienie
jest sprawnością pierwszych zasad dowodzenia; wiedza zaś dotyczy wniosków płynących z [rozważania]
przyczyn niższych; z kolei mądrość rozważa przyczyny pierwsze, przez co jest w tym dziele nazywana
głową (źródłem) różnych rodzajów wiedzy. Roztropność zaś i sztuka są związane z częścią praktyczną
duszy, która przeprowadza rozumowania na temat przygodnych rzeczy, które z kolei mają być przez
nas spełnione (wykonane). Sprawności te różnią się między sobą: roztropność zarządza działaniami,
które nie przechodzą w materię zewnętrzną, lecz stanowią doskonałości osoby działającej; dlatego powiedziane jest w tym miejscu, że roztropność jest słusznym powodem odnoszącym nas do rzeczy, które
mamy spełnić. Sztuka zaś zarządza tworzeniem, które przechodzi w materię zewnętrzną, tak jak jest
w budowaniu i cięciu; dlatego mówi się, że sztuka jest słusznym powodem odnoszącym nas do rzeczy,
które mamy wykonać36.

34 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 3, ad 3. „Et ideo quicumque ad huiusmodi opera rationis habitus speculativi ordinantur, dicuntur per quandam similitudinem artes, sed liberales; ad differentiam illarum artium quae ordinantur ad opera per corpus exercita, quae sunt quodammodo serviles, inquantum corpus
serviliter subditur animae, et homo secundum animam est liber. Illae vero scientiae quae ad nullum huiusmodi opus ordinantur, simpliciter scientiae dicuntur, non autem artes. Nec oportet, si liberales artes
sunt nobiliores, quod magis eis conveniat ratio artis”. Por. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, s. 143.
35 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 5, co. Zob. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, s. 146–147.
36 Sententia Metaphysicae I, l. 1, n. 34. „et remittit ad librum Moralium, idest ad sextum Ethicorum, ubi dictum est, in quo differant scientia et ars et sapientia et prudentia et intellectus. Et ut
breviter dicatur, sapientia et scientia et intellectus sunt circa partem animae speculativam, quam ibi
scientificum animae appellat. Differunt autem, quia intellectus est habitus principiorum primorum
demonstrationis. Scientia vero est conclusionis ex causis inferioribus. Sapientia vero considerat causas
primas. Unde ibidem dicitur caput scientiarum. Prudentia vero et ars est circa animae partem practicam, quae est ratiocinativa de contingentibus operabilibus a nobis. Et differunt: nam prudentia dirigit
in actionibus quae non transeunt ad exteriorem materiam, sed sunt perfectiones agentis: unde dicitur
ibi quod prudentia est recta ratio agibilium. Ars vero dirigit in factionibus, quae in materiam exteriorem transeunt, sicut aedificare et secare: unde dicitur quod ars est recta ratio factibilium”.
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Podobnie jak Akwinata skrótowo, ale rzeczowo przedstawiał sprawy, należy
zwięźle przedstawić poszczególne sprawności, dopowiadając nieco do tego, co już
zostało powiedziane.
a) Mądrość (sapientia)
Przez mądrość Akwinata rozumiał wiedzę (w znaczeniu skutku poznania, a nie
„sprawności dla sprawności”) przedmiotowo zorientowaną na najwyższe przyczyny
(najwyższą przyczynę). Była to dla niego jednocześnie pewna dyspozycja do osądzania i porządkowania wszystkiego według nich. Jak pisze T. Hoffmann, można
to rozumieć podwójnie — zarówno komparatywnie, jak i absolutnie37. Komparatywne rozumienie związane jest z tym, że człowiekiem mądrym może być nazywany ten, kto zna się na rzeczach wyższego rzędu, a dzięki takiej wiedzy może
oceniać rzeczy niższego rzędu — architekt jest mądrzejszy niż murarz. Absolutne
rozumienie wskazuje na człowieka mądrego, który będzie miał wiedzę o najwyższej
przyczynie (którą jest Bóg) i będzie oceniał na tej podstawie całą niższą rzeczywistość względem tej jedynej. Akwinata, jak się wydaje, zastosował to absolutne
rozumienie do trzech poziomów poznania Boga: 1) mądrości wyznaczonej przez
naturalne poznanie Boga (tyle, ile to możliwe) w tym, co bywa obecnie nazywane
teologią filozoficzną, a wcześniej było nazywane po prostu metafizyką38; 2) mądrości utożsamionej z teologią jako sacra doctrina, jako wiedzy o Bogu opartej na Objawieniu39; 3) mądrości jako daru Ducha Świętego, dzięki któremu człowiek może
oceniać rzeczywistość zgodnie z zasadami Boskimi40. Trzeba dodatkowo pamiętać,
że Akwinata mądrość wiąże ze szczęściem (rozumianym zarówno jako felicitas, jak
i beatitudo), przez co okazuje się ona najważniejszą spośród teoretycznych sprawności intelektualnych, najmocniej oddziałujących na etyczne postępowanie. Konsekwencją tego będzie to, że życie kontemplacyjne, jako wyraz działań człowieka
będącego osobą, będzie wyższe i ważniejsze niż życie praktyczne.
b) Wiedza (scientia)
Nie można utożsamiać wiedzy jako sprawności intelektu ze współczesnym czy
też potocznym jej rozumieniem. Wiedza dla Tomasza była posiadaniem dyspozycji wypracowanej na drodze dowodzenia sylogistycznego i dotyczyła zarówno
wniosku, jak i zasad (przesłanek) tego wnioskowania. Wiedza zawsze wyznaczona
była odpowiednim przedmiotem, który dotyczył rzeczy koniecznych, to znaczy
takich, które nie mogą być inne niż takie, jakie są. Jak pisze znawca teorii wiedzy
u Akwinaty, Scott MacDonald: „posiadanie wiedzy (scientia) na temat pewnego
zdania P, oznacza przyjmowanie P opartego na sylogizmie demonstratywnym,
a więc przyjmowanie P, gdy epistemicznymi zasadami P są przesłanki w sylogi-

37 Zob. T. Hoffmann, The intellectual virtues, [w:] The Oxford Handbook to Aquinas, B. Davies,
E. Stump (eds.), Oxford 2012, s. 330.
38 Zob. Contra gentiles I, 2; Sententia Metaphysicae I, l. 1, n. 35.
39 Zob. S. th. I, q. 1, a. 6, co.
40 Zob. S. th. II–II, q. 45, a. 1–6.
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zmie, a także przyjmowanie tego, że P jest implikowane przez te przesłanki”41.
Wiedza jako sprawność intelektu ma swój charakter dzięki przesłankom stosowanym we wnioskowaniu, a także dzięki sylogistycznemu wynikaniu (inferencji)42.
Tomaszowe rozumienie wiedzy oparte zostało na Analitykach wtórych, później wykorzystane w rozumieniu samej teologii jako nauki43. To potwierdza jedynie, że
gdy Akwinata mówił o sprawności wiedzy, to chciał przez to podkreślić, że wiedza
może mieć wiele postaci, a więc wiele przedmiotów, do których ludzki intelekt
może dojść przez tę zdolność44. W ten sposób różnego rodzaju dyscypliny, takie jak
teologia, metafizyka, matematyka, fizyka, mogą być kwalifikowane jako te, które
mają status scientia45.
c) Sprawność rozumienia (intellectus)
O ile wiedza była poznaniem uzyskanym przez dowodzenie, o tyle rozumienie
jest uzyskiwane niedyskursywnie, lecz dokonuje się „od razu” (percipitur statim)46.
Doskonalenie naszego działania intelektualnego funkcjonuje dzięki takiej zdolności,
która ujmuje zdania znane same przez się (znane są dzięki znajomości terminów
w nich zawartych) — per se notum. Oczywiście Akwinata jest przekonany, że zdania, które są oczywiste, mogą być takie albo w sobie (z natury), ale niekoniecznie
już dla nas, albo też oczywiste w sobie i dla nas. Ze względu na to sprawność rozumienia jest konieczna i jako taka wymagana do doskonalenia naszych działań poznawczych. Akwinata podał znaczące przykłady funkcjonowania sprawności rozumienia: 1) to, co jest znane w sobie i dla wszystkich, gdyż każdy z łatwością może
uchwycić terminy wypowiedzi „całość jest większa niż część”; 2) to, co jest znane
w sobie, ale nie dla wszystkich, gdyż nie każdy jest na przykład filozofem i potrafi
zrozumieć to, czym jest byt (choć jeśli ktokolwiek poznaje rzeczy istniejące, poznaje byty)47. Znaczący jest też przykład, który Akwinata podaje w Summie teologii:
Istnieją przeto, jak mówi Boecjusz, niektóre pewniki (dignitates) lub zdania, które wszystkim
powszechnie są jasne same przez się (per se notum). Takimi są zdania, których wyrazy (termini) są
wszystkim jasne, jak np. „każda całość jest większa od swojej części” i „dwie rzeczy równe trzeciej są
sobie równe”. Niektóre zaś zdania są jasne same przez się dla mądrych tylko, jako że oni pojmują znaczenie wyrazów zdania. Tak np. dla takiego, kto rozumie to, że anioł nie jest ciałem, samo przez się jest
jasne, iż nie jest w miejscu tak, żeby przez nie był okolony, co nie jest jasne ludziom prostym, którzy
tego nie pojmują. Wśród tego zaś, co wszyscy pojmują, istnieje jakiś porządek. I tak tym, co jako pierwsze rozum pojmuje, jest byt. Jego też pojęcie zawiera się we wszystkim, cokolwiek człowiek pojmuje.
41 S. MacDonald, Theory of knowledge, [w:] The Cambridge Companion to Aquinas, N. Kretzmann,
E. Stump (eds.), Cambridge 1993, s. 164.
42 Expositio libri Posteriorum Analyticorum I, l. 6, n. 2. „Primo, proponit intentum dicens quod
quia nos credimus alicui rei conclusae et scimus eam per hoc quod habemus syllogismum demonstrativum, et hoc quidem est in quantum scimus syllogismum demonstrativum; necesse est non solum
praecognoscere prima principia conclusioni, sed etiam ea magis cognoscere, quam conclusionem”.
43 Zob. S. th. I, q. 1, a. 7, arg 1 et ad 1.
44 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 2, co.
45 Zob. G.M. Reichberg, Intellectual virtues, [w:] The Ethics of Aquinas, S.J. Pope (ed.), Washington 2002, s. 137.
46 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 2, co.
47 Zob. T. Hoffmann, The intellectual virtues, s. 331.
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Stąd to, jak uczy Filozof, pierwsza nieudowadnialna zasada brzmi: Nie można [o czymś] równocześnie
czegoś twierdzić i temu przeczyć. Zasada ta opiera się na pojęciu bytu i niebytu48.

d) Roztropność (prudentia)
Ze względu na to, że roztropność jako jedyna ze sprawności intelektu jest zarówno praktyczną sprawnością, jak i cnotą woli, oraz dlatego że jako właśnie jedna
z cnót kardynalnych doczekała się większej liczby opracowań niż jako sprawność
intelektu, należy właśnie zaakcentować tę stronę jej natury. Trzeba pamiętać, że
roztropność jest taką sprawnością, która pozwala na przejście od porządku wiedzy
(jako efektu działań poznawczych) do cnotliwego działania, gdyż sama sprawność
wiedzy tego nie potrafiła. Roztropność jest zastosowaniem ogólnych zasad, tego, co
konieczne, do rzeczywistości szczegółowej i przygodnej. W tym kontekście warto
zauważyć, że Akwinata w Summie teologii problematykę roztropności — również
jako sprawności intelektu — przeniósł niejako z rozważań o sprawnościach i cnotach,
na teren rozważań o cnotach kardynalnych. Gdy podejmował zagadnienie części
integralnych roztropności, to doskonale widać, że interesował się tym, w jaki sposób
pamięć, pojętność, pouczalność, zapobiegliwość, rozum, opatrzność lub przezorność,
oględność, a także ostrożność, są wyrazem zastanawiania (consideratio) nad tym, jak
zastosować wiedzę praktyczną o konkretnym działaniu do konkretnego działania (id
quod applicandum est et id cui applicandum est)49. Akwinata, mówiąc o roztropności, wyróżnia trzy akty jej spełniania (wszystkie poświadczają zresztą, że mamy do
czynienia z cnotą moralną): namysł, dobry sąd i dobry nakaz rozumu50. Wymienione
elementy zresztą, a więc namysł nad środkami, decyzja o wyborze jednego i wykonanie wymaganego działania w oparciu o nakaz rozumu, dobrze pokazują przynależność roztropności zarówno do porządku intelektualnego, jak i wolitywnego, które
w działaniu wyrażają pełną współpracę i nie są rozdzielane.
Warto podkreślić wyjątkowość stanowiska Akwinaty w kontekście autorów
średniowiecznych w odniesieniu do cnoty roztropności. Był on przekonany,
że roztropność jest jedną niepodzielną zasadą cnót moralnych, gdyż orientuje wszystkie ludzkie działania do jednego, pojmowanego intelektem i chcianego
przez wolę dobra ludzkiego. Biorąc pod uwagę to, że jedna wada może zniszczyć pojedyncze akty roztropności (namysł, sąd i rozkaz), Duns Szkot i Wilhelm
Ockham krytykowali jego stanowisko, wskazując, że każda z cnót moralnych ma
właściwą sobie cnotę roztropności51. Tylko w ten sposób zachowywana była moralność człowieka mimo jego upadku w jakiejś dziedzinie. Jednak z perspektywy
Tomaszowej, przy takim postawieniu sprawy, zupełnie zniknie wyjątkowy charakter roztropności, jako sprawności intelektu i cnoty woli zarazem. Roztropność
48 S. th. I–II, q. 94, a. 2, co. Cyt. za: Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Prawo, t. 13, tłum.
P. Bełch, Londyn 1986, s. 54.
49 S. th. II–II, q. 47 a. 3 co. Zob. P.S. Mazur, Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego i społecznego człowieka, Kraków 2009, s. 217–272.
50 S. th. II–II, q. 47 a. 8, co; q. 51, a. 2 i 3.
51 Zob. Duns Szkot, Ordinatio III, d. 36, t. 10, Typis Vaticani 2007, s. 249–261; Wilhelm Ockham,
Quaestiones variae, q. 7, a. 3, [w:] Opera theologica, t. 8, Allegany, NY 1984, s. 362–374.
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potraktowana w taki sposób, przestaje określać życie człowieka w całości i staje
się czymś instrumentalnym, wykorzystywanym do różnych, jednak określonych
i ograniczonych celów52.
Zdanie Akwinaty na temat roztropności jest takie, że jest ona pewną harmonią
realizowaną między wiedzą praktyczną, odnoszącą człowieka do właściwego działania przez właściwe pragnienie, a samym działaniem. W pewien sposób mądrość
skupia uwagę na dobrym życiu w jego aspekcie całościowym, a nie wyłącznie
ograniczonym, partykularnym. Nie tyle jest „praktyczną mądrością”, nie dotyczy
praktycznych rozważań z perspektywy zasady najwyższej, ile jest aplikacją praktycznej wiedzy do działania53.
e) Sztuka (ars)
Jak zostało już wspomniane, średniowieczne rozumienie sztuk wyzwolonych
i sztuk mechanicznych rzutowało na określenie sprawności intelektu. Jasne jest
przecież, że sztuki wyzwolone (trivium oraz quadrivium) wyrażały intelektualną
sprawność wiedzy (w tym na przykład budowę sylogizmu w dialektyce, która
była sztuką), sprawność zaś sztuki, która realizowała się w ramach sprawności
praktycznych odpowiadała temu, co miało charakter mechanicae54. Jest tak dlatego, że sztuka była zawsze sprawnością do działania (habitus operativus). Jak
Akwinata pisze w Summie teologii, w wykonywaniu tej sprawności liczy się samo
dzieło, a działający za pomocą tej sprawności jest doceniany ze względu na owoc
swojego działania55. W ten sposób wytworzenie złego dzieła jest spowodowaniem
skutku, który nie będzie zasługiwał na miano „dzieła sztuki”56. Akwinata dodaje
też, że sprawność sztuki we właściwym sensie dotyczy wytwarzania rzeczy materialnych, gdyż sztuki realizowane „w duszy” (w tym sama sprawność sztuki)
tylko przez analogię otrzymują takie miano. Wytwory materialne, a więc owoc
działania sztuk mechanicznych, choć wydają się służebne względem szlachetniejszych sprawności intelektu realizowanych w osiągnięciach umysłowych, jednak
we właściwym sensie noszą miano ars57. W tym kontekście warto pamiętać, że
zdaniem Akwinaty i tak dobre użycie (bonum usus) decyduje o tym, czy mamy
do czynienia ze sztuką, czy też nie. Jednak w takiej sytuacji można mieć wątpliwość, czy sama sprawność sztuki nie wystarcza do uzyskania właściwego dzieła.
Rozwianie tej wątpliwości może się dokonać przez wskazanie, że to właśnie ona
jest wystarczająca, ale dzieło sztuki może dopominać się udoskonalenia w użyciu
przez samą roztropność58.

Zob. T. Hoffmann, The intellectual virtues, s. 334.
Zob. G.M. Reichberg, Intellectual virtues, s. 139–140.
54 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 3, ad 2.
55 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 3, co.
56 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 3, ad 1.
57 Zob. S. th. I–II, q. 57, a. 3, ad 3.
58 Zob. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, s. 142–143. Tłumacz zwraca uwagę na ten ważny
problem w przypisie 13.
52
53
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5. Wewnętrzna kultura osoby

W tym punkcie należy uwypuklić konsekwencje wynikające z zaakcentowania
problematyki sprawności intelektu w kontekście osobowego życia człowieka. Ze
względu na to, że ten temat dobitnie został wyrażony przez wielu polskich tomistów, to właśnie ich rozwiązania zostaną zaakcentowane. Wybrani zostali trzej
polscy tomiści, ze względu na to, że najbardziej różnią się w rozumieniu sprawności intelektualnych i reprezentują różne style uprawiania tomizmu: J. Woroniecki,
S. Swieżawski i M. Gogacz59.
Woroniecki omówił zagadnienie sprawności intelektu w Katolickiej etyce wychowawczej, wprost dotykając kwestii wychowania moralnego. Uważał, że sprawności intelektu są nieodłączną stroną usprawnień moralnych — sprawności woli
— realizowanych w ramach czterech cnót kardynalnych. Jego zdaniem, sprawności
i cnoty, dlatego że wyrażają stałość i stabilność ludzkiego postępowania, które nie
rozpoczyna się za każdym razem od początku, stanowią „strukturę wychowawczą
człowieka”60. Uważał tak dlatego, że potencjalność działań człowieka jest zasadą
działań, którą można wyprowadzić z jego natury. Potencjalność wskazuje na stopniowy rozwój i doskonalenie, któremu podlega cały człowiek. Jest to swoista plastyczność, którą można rozwijać w różnych dostrzeżonych w człowieku aspektach
— począwszy od wrodzonych i fizycznych własności, a skończywszy na umysłowych61. Rozwój sprawności ujawnia dwojaki ich charakter, a także dwojaki charakter samego podmiotu, który też podlega rozwojowi: 1) sprawności mają charakter indywidualny (po usprawnieniach można rozpoznać konkretnego człowieka);
2) sprawności mają charakter niewyczerpany w tym znaczeniu, że usprawnienie
rozwija się w jakimś kierunku, łącząc się z zaniedbaniem pewnych innych umiejętności. Ten drugi punkt jest zdaniem Woronieckiego bardziej istotny, choć powiązany z pierwszym. Gdy człowiek usprawnia pewne tkwiące w nim potencjalności,
nie rozwija wszystkich, a rozwijając niektóre natychmiast celowo wyrabia siebie
jako na przykład muzyka, malarza, nauczyciela czy filozofa. Rozwój wybitnych
jednostek w jakiejś dziedzinie potwierdzałby tożsamość określenia wyjątkowości
posiadanych sprawności z indywidualnością każdej osoby.
Usprawnienia poświadczają wyjątkowy charakter człowieka tylko dlatego, że
wiążą się z rozumem62 i wolą, które natychmiast determinują ludzkie sprawności
jako świadome (znane) i dobrowolne (chciane). To określenie „natychmiast” będzie
wyrażało wykluczenie z właściwych człowiekowi działań moralnych mechanicznej
59 Zob. M. Zembrzuski, Wychowanie jako uprawa intelektu. Problematyka sprawności intelektu
w ujęciu wybranych tomistów polskich (J. Woroniecki, S. Swieżawski, M. Gogacz), [w:] Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, A. Murzyn, M. Krasnodębski (red.), Warszawa 2014, s. 179–202.
W artykule tym znaleźć można szersze uzasadnienia i szczegółowe omówienie poszczególnych koncepcji
sprawności intelektu u tych tomistów. Artykuł ten rozwijał jednak w większej mierze aspekt wychowawczy, aniżeli akcentował kulturę jako wyraz bycia osobą.
60 Zob. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Lublin 2000, s. 329.
61 Ibidem, s. 330–331.
62 J. Woroniecki chętniej używa określenia rozumu niż intelektu, mówiąc jednocześnie chętniej
o sprawnościach umysłowych, a nie intelektualnych. Niestety pomija w ten sposób tkwiące w filozofii
tomistycznej odróżnienie intelektu, rozumu i umysłu.
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perspektywy. Warto zaznaczyć, że to Woroniecki bardzo mocno odróżniał nawyki od sprawności. Pierwsze z nich działają automatycznie, niezależnie od naszej
woli i od naszego myślenia o działaniu. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są
wynikiem „dłuższego powtarzania tej samej czynności”63, jednak nie wytwarzają sprawności. Nawyk może zostać wytworzony przez sprawność, która „oznacza
wzmożenie zdolności świadomego spełniania jakiejś czynności, dokonywania jej
lepiej, szybciej, bez wahań i namysłu, ale nie bez zastanowienia i udziału wyższych
funkcji psychicznych — rozumu i woli”64. Wskazując na metafizyczne uzasadnienie
tego odróżnienia, powiąże je z różnym pojmowaniem potencjalności materii i potencjalności ducha, co z kolei powoduje wskazanie na inne prawa, którymi powinien
kierować się rozwój odpowiednich dziedzin65.
Określenie sprawności w ogóle wiąże się dla Woronieckiego z odwołaniem do
średniowiecznego Tomaszowego ujęcia habitus, który z kolei miał cenić określenie
Awerroesa: quo quis agit, cum voluerit („cnota jest tym, czego używamy, gdy tylko
zechcemy)66. Jak się wydaje, w tekstach Tomasza z Akwinu to określenie nie jest
najważniejsze (choć się pojawia), jednak Woroniecki wykorzystuje je do podkreślenia różnicy między cnotą jako sprawnością a działaniem o charakterze mechanicznym. Cnota, działając w sposób dobrowolny, wyraża się w aktywności rozumu,
który wprowadza „takt i umiar”, których brakuje działaniom odruchowym. Zdaniem Woronieckiego ten swoisty akcent swobodnego wykonywania działań podczas
realizacji cnót jest gwarantem wolności działań człowieka i wyraża go jako osobę.
Swieżawski, podejmując problematykę cnót w dziełku Święty Tomasz na nowo
odczytany, podkreślił trzy istotne ich cechy. Sprawności i cnoty nie działają w ten
sposób, że wymagają wielkiego trudu, by je zdobyć. Wysiłek nie jest cechą charakterystyczną usprawniania (wbrew stoikom i Kantowi). Jest odwrotnie, cechą charakterystyczną cnót jest łatwość, z jaką przychodzi ich wykonywanie. Drugą cechą
charakterystyczną sprawności jest intelekt, który sprawia, że sprawności zyskują
miano cnót67. Poza światłem i oddziaływaniem intelektu są wyłącznie odruchy.
Wreszcie trzecim symptomem działania sprawności i cnót jest przyporządkowanie
ich do celu. Dzięki temu można odróżniać cnoty woli i cnoty intelektu68.
63 J. Woroniecki, Wychowanie człowieka, Kraków 1961, s. 36; por. idem, W szkole wychowania,
Lublin 2008, s. 145.
64 Ibidem, s. 37.
65 Ibidem, s. 46.
66 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, s. 334. U Tomasza pojawia się między innymi
w Super Sent. III, d. 23, q. 1, a. 1, co; S. th. I–II, q. 49, a. 3, s.c; S. th. II–II, q. 171, a. 2, s.c; De virtutibus, q. 1, a. 1, co.
67 Tutaj Swieżawski ma na myśli generalnie władze intelektualne — intelekt i wolę, które ze względu na to, że są najwyższymi władzami człowieka, wspólnie w średniowieczu były nazywane umysłem.
Oczywiście dla Akwinaty „umysł” jest nazwą, którą stosuje na określenie tych dwóch władz razem. Zob.
De veritate, q. 10. A. 1, co.
68 S. Swieżawski, Tomasz z Akwinu na nowo odczytany, Kraków 1983, s. 198. W komentujących
wstępach do Traktatu o człowieku Akwinaty S. Swieżawski dodaje jeszcze jedną ważną uwagę dotyczącą
odróżnień związanych z tematem sprawności: „Zasadniczo dzielimy sprawności na habitus entitativi,
czyli sprawności w bytowaniu, które przysługują tylko substancji, oraz habitus operativi, czyli sprawność bez bliższych określeń, które nie przysługują substancji, lecz władzom”. Tomasz z Akwinu, Traktat
o człowieku, s. 278.
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W artykule Uprawa intelektu przedstawił diagnozę kultury współczesnej znajdującej się jego zdaniem w kryzysowej sytuacji, wyprowadzając jednocześnie ten
stan z kultury renesansu i nowożytności. W tym kontekście analiza kultury doprowadza do wskazania na sprawności intelektu, jakie powinien usprawniać człowiek.
Najważniejsze z sugestii dotyczą tego, że współcześnie utracona została perspektywa uniwersalistyczna w wyjaśnianiu świata, a zaczęto zwracać uwagę na to, co
partykularne69. Historyczne odrzucenie metafizyki zaważyło na zakwestionowaniu
możliwości poznania świata rzeczywistego, jego natury i przyczyn; doprowadziło
to do programowego założenia aspektowego wyjaśniania świata, którego wyniki
były rozciągane na całą rzeczywistość70. Idealizm zdaniem Swieżawskiego stał się
dominantą kultury, pomijając istnienie nie tylko świata, lecz także człowieka czy
Boga71 oraz wywołując dysonans i rozdarcie między myślą a rzeczywistością, życiem praktycznym i teoretycznym, jednostkowym i społecznym, dysonans między
sztuką a konfliktami społeczno-ekonomicznymi72.
Swieżawski był przekonany, że diagnoza dotycząca kryzysu kultury zawsze
wskazuje na deformacje i choroby (wady) toczące intelekt jako najważniejszą zdolność człowieka. Współczesna kultura również błędnie pojmuje intelekt73. Remedium w związku z tym powinny stanowić sprawności intelektu, gdyż każdy intelekt
powinien usprawniać się w realizmie, obiektywizmie i uniwersalizmie:
Nastawienie realistyczne można by scharakteryzować jako: uznanie poza swoim „ ja” otaczającej
mnie rzeczywistości. Obiektywizm, łączący się ściśle z realizmem — to ta głęboko wryta zasada i przeświadczenie, że w zdobywaniu poznawczym rzeczywistości ja jestem od niej zależny i muszę ją z trudem
zdobywać, że nie jestem miarą i ośrodkiem świata. Uniwersalizm wreszcie intelektu objawia się w tym,
że umysł celowo nie eliminuje ze swojej świadomości, ze swego pola obserwacji i badań żadnego odłamu
tej rzeczywistości; stara się jednym słowem uwzględnić74.

Dla Swieżawskiego wyrabianie tych sprawności intelektu jest swoistym kształtowaniem pewnego sposobu nastawienia. Nie należy ich rozpatrywać wyłącznie
jako sprawności teoretycznych. Dzięki cnocie roztropności wymienione sprawności
intelektu będą stanowiły prawdziwe zaplecze działania człowieka. Posługując się
nimi, człowiek w działaniach teoretycznych i praktycznych będzie zachowywał się
właściwie, nie nastawiając się ani na teoretyzowanie, ani na nierozumny praktycyzm.
Z kolei według M. Gogacza sprawności intelektu należy rozpatrywać jako tę
sferę, przez którą człowiek może zdobyć kulturę i podlegać wychowaniu. Uzyskane
przez człowieka sprawności intelektu prowadzą do uporządkowania funkcjonowaZob. S. Swieżawski, Uprawa intelektu, s. 15.
Ibidem, s. 16–17.
71 Ibidem, s. 17.
72 Ibidem, s. 18–19.
73 Recepta wiąże się najpierw ze stworzeniem pewnych warunków do uprawy intelektu — są nimi
dopuszczone do głosu metafizyczne pytania i odpowiedzi. Szczególnym zagadnieniem jest temat człowieka i jego statusu ontycznego, bez którego określenia niemożliwe jest właściwe mówienie o kulturze.
Ale prawda o intelekcie odrzuca, jako coś sprzecznego, niemożność poznania rzeczywistości (agnostycyzm) oraz zbyt wielką ufność poświęconą wyłącznie rezultatom swojego działania (racjonalizm).
74 S. Swieżawski, Uprawa intelektu, s. 30.
69
70

Studia Philosophica Wratislaviensia 11, 2016 z. 3
© for this edition by CNS

SPW 11.3.indb 100

2016-09-12 13:34:28

Studia Philosophica Wratislaviensia XI, 3 (2016)

101

nia pozostałych władz człowieka. Dzięki nim działanie człowieka zmierza w sposób
łatwy do najważniejszych celów, które są wyznaczane przez mądrość. Sprawności
intelektu wpływają na sprawności woli, na kształtowanie sumienia, na funkcjonującą wobec innych ludzi odpowiedzialność. Gogacz sądzi, że sprawności intelektu
są problematyką odnoszącą się do wielu sfer, w których działa człowiek. Odnosi
się to do wychowania człowieka, jego doskonalenia, do nabywania kultury, zdobywania większego pola receptywności, zyskiwania refleksyjności oraz uważności
w swoim działaniu.
Uzyskiwanie kultury („duchowej elegancji”75) to nic innego, jak uzdolnienie intelektu do kierowania postępowaniem i wytwarzaniem. Związane jest ono z uregulowaniem wpływu zmysłowych władz poznawczych, władz pożądawczych oraz
podporządkowaniem swojemu działaniu innej duchowej władzy — woli. W tym
punkcie warto zaznaczyć, że wola, współpracując z intelektem, może realizować
się w wolnym wyborze pod warunkiem poddania się temu, co zostało przez twórcę
tomizmu konsekwentnego nazwane „hegemonią intelektu”76.
Równowaga między poszczególnymi zdolnościami człowieka (w tym wolitywnymi) jako centralny problem wychowania i zdobycia kultury wyraża się właśnie
w podporządkowaniu wszystkich władz, aktów i sprawności, sprawnościom intelektu77. Według M. Gogacza związane jest to z podporządkowaniem wiedzy i mądrości wszystkich działań78. Brak sprawności intelektu, a więc przede wszystkim
brak wiedzy i mądrości, doprowadza do ignorancji. Jest ona stanem intelektu,
w którym posiadł on wiedzę błędną albo częściową. Zarówno na jednej, jak i na
drugiej wola może oprzeć swoje decyzje, przez co ignorancja staje się „wielkim
niebezpieczeństwem dla człowieka”79. Brak praktycznych sprawności intelektu prowadzi w konsekwencji do nieodpowiedzialności za swoje działanie i wytwarzanie.
Nieodpowiedzialne jest postępowanie, które jest nieroztropne (bezcelowe), które
nie uwzględnia dobra jako pryncypium postępowania, a wytwarzanie jest nieprzemyślane, niedokończone.
6. Zakończenie
Sprawności intelektu wyrażają intelektualną naturę człowieka jako osoby. Natura wyznacza odpowiedni rodzaj możności — władz, które gdy są usprawnione, pozwalają na łatwe realizowanie działań, a także w ostatecznym rozrachunku
w sposób celowy realizują naturę. Sprawności są sposobem poznawania i rozumienia natury człowieka — nie tyle ją konstytuują, ile ukazują. Zrozumienie poszczególnych sprawności intelektu (sprawność rozumienia, mądrości, wiedzy, sztuki,
a także roztropności) pozwala na skonstatowanie, że w pełni wyrażają kulturę
umysłową człowieka, nie przeciwstawiając się naturze. Skoro jednak domagają się
75
76
77
78
79

Zob. M. Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago-Warszawa 2011, s. 15.
M. Gogacz, Szkice o kulturze, s. 79.
Zob. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 24.
M. Gogacz, Szkice o kulturze, s. 88.
Ibidem.
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dobrego użycia, to konieczne jest uposażenie człowieka w cnoty woli. Nie przekreśla
to jednak kluczowej roli roztropności, której działania nie należy rozumieć instrumentalnie. Jako jedyna sprawność intelektu realizowana w woli związuje cnoty woli
z intelektem, ale też wskazuje, że cnoty woli są dopełnieniem sprawności intelektu.
The virtues of intellect as a manifestation of the internal culture of
a human person in the context of Thomas Aquinas’s thought
Summary
Intellectual virtues express the intellectual nature of man as a person. Nature
sets the proper type of potency — powers, which allow for an easy realization of
activities, as well as for the teleological orientation of nature. Virtues are the way
by which we know and understand human nature — they not as much constitute
it, but rather show what it is. The understanding of certain intellectual virtues
(understanding, wisdom, science, art and prudence) allows one to ascertain that
they fully express the human intellectual culture, while not opposing nature. Since,
however intellectual virtues demand good use, it is necessary for a man to possess
some virtues of will. Therefore, one should not reject this approach because of its
intellectual feature. The fundamental, at this point, role of prudence, which will
not be treated instrumentally while it remains only one of the intellectual virtues
which are realized in the will, sufficiently shows the dependence of the will on
the intellect, and also shows that the virtues of will complement the intellectual
virtues.
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