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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1. Wstęp

Problematyka mądrości należy do tych zagadnień, których historia jest co naj-
mniej tak długa jak historia samej myśli filozoficznej i które po dziś dzień 
nie straciły na aktualności. Ten antyczny ideał, najbardziej w tamtym czasie 
obecny w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa i wiązany m.in. z wiedzą, 
cnotą czy dobrym życiem, współcześnie podejmowany jest przez różne dzie-
dziny nauki, m.in. filozofię, w ramach której dokonuje się próby analizy poję-
cia mądrości, jak i nauki społeczne, poszukujące osobowościowych uwarun-
kowań i wskazówek co do tego, jak ten ideał realizować w praktyce. Obecny 
jest też w dyskursie potocznym (gdzie oznacza najczęściej cechę pożądaną), 
w którym wiązane z mądrością znaczenia oddaje się m.in. w zwrotach idio-
matycznych, takich jak: „Mądry Polak po szkodzie”, „Lepszy mądry wróg niż 
głupi przyjaciel”, czy w języku angielskim „A still tongue keeps a wise head”. 
Nie brakuje też różnego rodzaju poradników, które w tytułach zawierają ter-
min „mądrość” (np. „Mądrość ciała”, „Mądrość uczuć”, „Mądrość tłumu”, 
„Radość mądrości”), jednak nie można ich traktować jako tekstów rzetelnie, 
w sposób racjonalny naukowo analizujących omawiane tu zagadnienie.

W sensie etymologicznym mądrość to zwieńczenie wszelkich wysiłków 
refleksji filozoficznej; filozofia to umiłowanie mądrości (od philein – miłować 
i sophia – mądrość). Termin ten (filozofia) najczęściej rozumiany jest jako 
„(a) dobrze uzasadnione i systematycznie wyłożone poznanie, odnoszące się 
do najistotniejszych i najbardziej podstawowych kwestii, jakie tylko da się sfor-
mułować, (b) droga myślowa do takiego poznania prowadząca, (c) historyczny 
całokształt wysiłków poznawczych tego rodzaju”1. W charakterystykach defi-

1 Zob. Słownik filozofii, red. J. Hartman, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 60.
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nicyjnych mądrości podkreśla się szczególnie: wiedzę, racjonalność, refleksyj-
ność, umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, postępowanie wedle 
właściwie rozpoznanego celu, umiejętne wykorzystywanie posiadanej wiedzy 
czy wewnętrzną harmonię. Warunki te traktuje się bądź koniunkcyjnie, bądź 
alternatywnie. Jednak próby bardziej precyzyjnych definicji natrafiają na po-
ważne problemy; mądrość skutecznie wymyka się jednoznacznym definicjom. 
Trudno o taką definicję, co do której zachodziłaby więcej niż względna zgod-
ność. Wydaje się, że zależy to w dużym stopniu, mówiąc ogólnie, od przyję-
tych założeń filozoficznych (m.in. ontologicznych, epistemologicznych i etycz-
nych), tj. rozumienia podstawowych dla ludzkiej aktywności poznawczej 
i moralnej pojęć „bytu” i „dobra”. Brak zgodności definicyjnej widoczny jest 
zarówno w nauce (w tym w filozofii i naukach społecznych), ale i w dyskursie 
potocznym. Problem, z jakim można mieć do czynienia w analizie mądrości, 
ma przede wszystkim (w podstawowym sensie) charakter definicyjny i spro-
wadza się najczęściej do nieostrości tego wyrażenia.

Mądrość, oprócz aspektu teoretycznego (m.in. definicyjnego, będącego 
przedmiotem analizy filozoficznej), ma też praktyczny; jest pewną, wartą 
urzeczywistnienia, pożądaną cechą osobowości. Tym praktycznym aspektem 
zajmuje się przede wszystkim psychologia i pedagogika, dla których mądrość 
wprost lub pośrednio odgrywa istotną rolę w realizacji celu rozwojowego czy 
celu wychowania. Waga analiz filozoficznych nie ma zatem wymiaru wyłącz-
nie poznawczego, ale, jako podstawa definicyjna wyżej wskazanych nauk, re-
alizacyjny.

Brak ostrości znaczeniowej omawianego wyrażenia nie powoduje jednak, 
że analizy, których jest ono przedmiotem, są bezzasadne i z góry skazane 
na niepowodzenie. Mądrość nie jest pojęciem nieanalizowanym; w historii 
filozofii pojawiały się różne propozycje zarówno o charakterze analitycznym, 
jak i normatywnym, które starają się podać znaczenie, związki z innymi poję-
ciami czy oddać intuicje dotyczące tego wyrażenia. Wśród różnych koncepcji 
na szczególną uwagę zasługują te obecne w filozofii starożytnej, w szczegól-
ności u Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Uzasadniając wyróżnioną rolę tych 
trzech myślicieli w analizie problematyki mądrości, należy zwrócić uwagę 
na fakt, że propozycje te: 

(1) stanowią, jeżeli nie w pełni, to z pewnością w części spójną teorię. Od-
najdziemy w nich nie tylko sformułowania definicyjne, ale i odpowiedź 
na pytanie o relację mądrości do innych pojęć (m.in. dobro, wiedza, 
szczęście), czy też o rolę w życiu jednostkowym i społecznym. Można 
zatem w tych przypadkach mówić nie tylko o definicjach, ale koncep-
cjach czy teoriach mądrości;

(2) reprezentują pierwsze i jedyne tak komplementarne podejścia w definio-
waniu mądrości, w tym sensie są to koncepcje podstawowe – klasyczne;
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(3) filozofowie podejmujący to zagadnienie w różnym stopniu odwołują 
się do nich. Stanowią zatem bazę pojęciową dla historycznie podej-
mowanych prób zmierzenia się z tym zagadnieniem (m.in. stoicy, 
św. Tomasz, św. Augustyn, Kartezjusz, Kant, w Polsce J.M. Bocheński, 
S. Kamiński);

(4) stanowią bazę pojęciową również w naukach społecznych; są stałym, 
podstawowym elementem koncepcji psychologicznych i pedagogicz-
nych (m.in. N. Postman, R. Sternberg, R. Meachan, w Polsce: Z. Pie-
trasiński, B. Jodłowska);

(5) koncepcje te w wysokim stopniu spełniają intuicje potoczne co do ro-
zumienia mądrości, również w czasach współczesnych;

(6) wskazują na nowe problemy i zagadnienia, jakie ewentualne dalsze 
analizy mądrości powinny uwzględniać;

(7) uzasadnienie natury ogólnej: za W. Jaegerem można twierdzić, że istot-
nym źródłem naszych współczesnych przekonań i ideałów jest okres hi-
storyczny, w którym omawiani filozofowie żyli i na kształt którego mieli 
znaczący wpływ. Wspomniany autor pisze: „[...] Nasza własna historia, 
ta, z którą czujemy się jakoś wewnętrznie związani, dziś także ‘zaczy-
na się’ wraz z wstąpieniem Greków na widownię dziejów, jeśli w ogóle 
może być mowa o ‘własnej’ historii, która sięga poza granice swego na-
rodu i każe nam się czuć członkami jakiegoś większego kręgu kulturo-
wego. [...] O ‘początku’ mówimy tu nie tylko w znaczeniu chronologicz-
nego punktu widzenia, lecz także jako o arche, tj. o duchowym źródle, 
do którego na każdym etapie rozwoju powracamy, aby zeń zaczerpnąć 
wiedzy o naszym własnym życiu. To jest właściwa przyczyna naszych 
nieustannych nawrotów do kultury greckiej w toku naszej historii [...]”2.

Problematyka mądrości nie należy do zagadnień podejmowanych przez 
filozofów często. W historii filozofii nie odnajdziemy wielu systemowych jej 
analiz. Stanford Encyclopedia of Philosophy3 pod hasłem Wisdom wyróżnia je-
dynie kilku filozofów. Jak wspomniano, w największym stopniu obecna była 
ona w filozofii starożytnej; oprócz trzech omawianych w tej książce autorów, 
problematyką tą zajmowali się m.in. sofiści i stoicy. W okresie późniejszym 
podejmowana była coraz rzadziej, by współcześnie stać się zagadnieniem w fi-
lozofii raczej marginalnym. Jedno z niewielu, całościowe analityczno-histo-
ryczne opracowanie omawianej problematyki znajduje się w pracach S. Ryan4. 

2 W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 31.
3 Zob. Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/wisdom/ 

(dostęp: 15.03.2014).
4 Zob. S. Ryan, What Is Wisdom?, „Philosophical Studies” 1999, nr 93 (2) oraz: tejże, Wisdom, 

w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, dz. cyt.
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Należy jednak podkreślić, że pojęcie mądrości jest współcześnie przedmiotem 
analiz w głównej mierze o charakterze interpretacyjnym, a prace te powstają 
w zdecydowanej większości na gruncie filozofii anglosaskiej i dotyczą omawia-
nych w niniejszej pracy koncepcji filozofów starożytnych. Ta niewielka ilość 
prac na temat mądrości w filozofii współczesnej mogłaby być uzasadniona, 
gdyby pojęcie mądrości zdefiniowane było w sposób adekwatny i wystarczają-
cy i dalsze jego analizy byłyby jałowe i niepotrzebne lub gdyby problematyka 
mądrości niewarta była analizy, a pojęcie mądrości kategorią nieodgrywającą 
znaczącej roli w dyskursie naukowym (filozoficznym, społecznym) i potocz-
nym, albo szerzej w ludzkiej aktywności poznawczej czy etycznej. Uważam, 
że powody te nie zachodzą: mądrość ani nie jest dostatecznie rozpoznaną 
problematyką, ani też nie jest pojęciem jałowym i mało znaczącym. Warto 
zabiegać o zrozumienie tego, co w niewystarczającym stopniu rozpoznane, 
a co stanowi jedno z ważnych zagadnień dyskursu naukowego i potocznego, 
zarówno w wymiarze ściśle analitycznym, jak i etyczno-normatywnym.

Niniejszy tekst, w zamierzeniu, nie ma charakteru normatywnego, a je-
dynie analityczny, tj. autor nie stara się formułować uniwersalnych sądów 
co do tego, jak mądrość powinna być rozumiana, ani też jaką rolę powin-
na odgrywać w praktyce poznawczej i moralnej, a jedynie dokonać anali-
zy wybranego przedmiotu badań. Mając również świadomość wybiórczości 
i niewystarczalności prowadzonych badań, autor wyraża nadzieję, że przynaj-
mniej w części poszerzą one zakres analiz już istniejących.

Prezentowany tekst stanowi poprawioną część pracy doktorskiej napisanej 
pod kierunkiem dr hab. Krystyny Ablewicz, obronionej w 2014 roku w Insty-
tucie Filozofii UJ (tytuł: „Mądrość. Analiza filozoficzna wybranych koncepcji 
i jej pedagogiczne implikacje”). Autor pragnie w tym miejscu podziękować 
Promotorce za merytoryczną i życzliwą opiekę naukową oraz Dyrekcji In-
stytutu Pedagogiki UJ za pomoc w wydaniu pracy. Za cenne uwagi, które 
miały wpływ na ostateczny kształt tekstu, dziękuję też Recenzentowi Wydaw-
niczemu, dr. hab. J. Kiełbasie, oraz Recenzentom pracy doktorskiej, dr. hab. 
S. Gałkowskiemu oraz dr. hab. J. Widomskiemu. W szczególny sposób prag-
nę podziękować Ani, za wsparcie i cierpliwe znoszenie mojej „nieobecności”, 
oraz moim Rodzicom, bez pomocy których tekst ten nie mógłby powstać.

1.2. Cel badań

Podstawowy cel ma charakter filozoficzny i sprowadza się do analizy filozo-
ficznej koncepcji mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. „Ana-
liza filozoficzna” jest tu rozumiana szeroko, tj. zarówno jako cel, jak i metoda 



13Wprowadzenie

pracy (analiza jako czynność i jej wytwór). Jako cel znaczy tyle co „dokonanie 
analizy” i sprowadza się do opisu, rekonstrukcji koncepcji mądrości w filozo-
fii omawianych myślicieli. Jako metoda sprowadza się do metody analizy filo-
zoficznej, w rozumieniu filozofii analitycznej. Inaczej mówiąc, pojęcie analizy 
jest tu rozumiane jako dokonanie opisu i rekonstrukcji koncepcji mądrości, 
przy użyciu metody analizy filozoficznej. Z kolei wyrażenie „koncepcje mą-
drości” oznacza względnie spójny system sądów odnoszący się do danego 
problemu (w tym przypadku – mądrości), mający charakter opisowy i/lub 
wyjaśniający i/lub normatywny. Wstępna analiza pozwoliła na wyodręb-
nienie pewnych stałych elementów koncepcji mądrości Sokratesa, Platona 
i Arystotelesa. Elementy te stanowią strukturę porządkującą. Zgodnie z nią 
w skład koncepcji mądrości wchodzić będzie: definicja mądrości, założenia 
filozoficzne koncepcji, jej rola w strukturze myśli filozoficznej omawianych 
filozofów, relacje mądrości do innych pojęć, metody osiągania mądrości, jej 
wymiar praktyczny. Koncepcje te wyrażone są w tekstach źródłowych wprost 
lub pośrednio, dlatego w wielu przypadkach konieczna jest ich rekonstrukcja. 
Tak zdefiniowany problem główny wyznacza następujące cele szczegółowe:

1. ogólna prezentacja rozumienia pojęcia mądrości w ujęciu myślicieli 
tworzących zarówno przed, jak i po Sokratesie, Platonie i Arystotelesie;

2. rekonstrukcja podstawowych założeń filozoficznych (ważnych 
ze względu na problematykę mądrości) w myśli Sokratesa, Platona 
i Arystotelesa, m.in. założeń ontologicznych, etycznych, epistemolo-
gicznych i semantycznych;

3. ukazanie roli pojęcia mądrości w strukturze systemu filozoficznego 
ww. filozofów;

4. rekonstrukcja i prezentacja definicji mądrości u wymienionych filo-
zofów;

5. wskazanie wewnętrznej struktury tych koncepcji, tj. sposobów uzasad-
niania tez i stosowanej argumentacji;

6. wskazanie relacji pojęcia mądrości do innych pojęć, jak m.in. dobro, 
wiedza, szczęście;

7. wskazanie metod osiągania mądrości w ujęciu ww. myślicieli;
8. wskazanie praktycznego aspektu mądrości, szczególnie w dziedzinie 

społeczno-politycznej;
9. prezentacja i analiza współczesnych interpretacji pojęcia i koncepcji 

mądrości u ww. myślicieli;
10. analiza porównawcza koncepcji mądrości u wybranych filozofów;
11. analiza krytyczna, tj. wskazanie problemów, jakie wiążą się z przyję-

ciem danej koncepcji.
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1.3. Metoda badań

W realizacji wskazanych celów korzysta się z metod wypracowanych przede 
wszystkim w ramach filozofii współczesnej (analitycznej), tj. metody anali-
zy filozoficznej, która w zamierzeniu ma umożliwić szeroko rozumiany opis 
i rekonstrukcję koncepcji mądrości. W skrócie metoda ta rozumiana być 
może jako (a) systematyczny sposób uzyskiwania odpowiedzi na problemy 
filozoficzne, w którym (b) stosuje się wymogi: uzasadniania formułowanych 
twierdzeń, precyzji stosowanych terminów, wskazania przyjętych założeń 
i standardów argumentacji, ostrożności w formułowaniu twierdzeń meta-
fizycznych i systemowych, (c) uznaje język (filozofii, nauki, język potoczny) 
za właściwy przedmiot badań, (d) formułuje wypowiedzi neutralne aksjo-
logicznie oraz (e) korzysta w uzasadnionych przypadkach z dorobku nauk 
empirycznych5. Tak rozumiana analiza filozoficzna ma zastosowanie rów-
nież do badań z zakresu historii filozofii, które podejmowane są w tej pra-
cy. Odwołując się do słów B. Williamsa, można stwierdzić, że badanie myśli 
wielkich filozofów poprzednich epok pozwala zrozumieć nie tylko myśl ich 
samych, ale i głębiej zrozumieć współczesne debaty na ważne problemy filo-
zoficzne. Wiedza dotycząca analizy danych problemów dokonywana przez 
wielkich poprzedników współczesnych filozofów, mimo że nie jest koniecz-
na, to jednak pozwala w większym stopniu zrozumieć współczesne problemy 
filozoficzne i uniknąć wielu błędów poprzedników6. Mimo że analiza filozo-
ficzna stanowi wartościową metodę badań filozoficznych, to jednak nie każ-
dy sposób jej uprawiania (szczególnie w odniesieniu do zagadnień z zakresu 
historii filozofii) jest adekwatny. Pogląd, który przez H.J. Glocka nazywany 
jest anachronizmem (anachronism), a który, w skrócie, polega na bezpo-
średnim przenoszeniu tez formułowanych przez filozofów minionych epok 
na grunt współczesny, w wielu przypadkach nie znajduje uzasadnienia7. 
Q. Skinner, krytykując tak rozumianą historię filozofii, formułuje m.in. na-
stępujące twierdzenia: (a) przekonania kształtowane są w powiązaniu z kul-
turą, w jakiej powstają; (b) problemy współczesne różnią się od tych, które 

5 Na temat metody filozofii analitycznej zob. m.in.: H.J. Glock, What Is Analytic Philosophy, 
Cambridge University Press, New York 2008; R. Curren, E. Robertson, P. Hager, The Analytical 
Movement, w: A Companion to the Philosophy of Education, red. R. Curren, Blackwell Publish-
ing Ltd., Malden 2003; J. Woleński, Kierunki i metody filozofii analitycznej, w: Jak filozofować?, 
red. J. Perzanowski, PWN, Warszawa 1989; T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, 
ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009; A. Nowaczyk, Filozo-
fia analityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6 Zob. J. Cottingham, Why Should Analytic Philosophers Do History of Philosophy?, w: Ana-
lytic Philosophy and History of Philosophy, red. T. Sorell, G.A.J. Rogers, Clarendon Press, Oxford 
2005, s. 30–31.

7 H.J. Glock, dz. cyt., s. 103–109.
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starali się rozwiązywać filozofowie poprzednich epok; (c) ich wypowiedzi 
skierowane były do konkretnych odbiorców, różnych od odbiorców współ-
czesnych8. W związku z powyższym nieuwzględnienie wspomnianych kon-
tekstów może prowadzić do nieadekwatnego przenoszenia idei filozoficznych 
na grunt innych epok historycznych. Wydaje się, że Skinner ma rację o tyle, 
o ile historię filozofii traktujemy instrumentalnie, tj. jako zestaw wskazówek 
i instrukcji aplikowalnych w teraźniejszości. Z pewnością wiele z nich straciło 
swą aktualność. Jeśli jednak uznamy istnienie zbioru pewnych problemów 
podstawowych, uniwersalnych, i dalej, jeśli uznać historię filozofii za historię 
podejmowanych przez filozofów prób odpowiedzi na te problemy, to teza wy-
rażająca bezzasadność badań historycznych w filozofii nie ma zastosowania. 
Problemy te mają często status takich, których dystans czasowy nie unieważ-
nia. Z tego powodu podejmowanie na nowo badań historyczno-filozoficz-
nych wydaje się zasadne. Istnieje jednak kilka sposobów ich prowadzenia. 
A. Kenny wyróżnia dwa następujące: historia filozofii może być studiowana 
z powodów (1) filozoficznych (philosophical reasons) lub (2) historycznych 
(historical reasons)9. W pierwszym przypadku celem jest analiza danego 
problemu filozoficznego, który odnajduje się w myśli określonego filozofa; 
w drugim – kontekst historyczny, w którym problem się pojawił. Podobny 
podział przyjmuje T.  Szubka, który wyróżnia (1) analityczną historię filo-
zofii, której celem jest analiza krytyczna lub racjonalna rekonstrukcja dzieł 
i poglądów filozofów przeszłości, oraz (2) badania historyczne nad genezą 
i dziejami idei filozoficznych, ich ewolucją i społeczno-kulturowymi uwarun-
kowaniami10. Badania przedstawione w niniejszej pracy, według powyższej 
klasyfikacji, spełniają charakterystykę zawartą w punkcie (1) zarówno w po-
dziale Kenny’ego, jak i Szubki. Stosowana metoda jest zatem bliska analitycz-
nej historii filozofii będącej uszczegółowieniem metody filozofii analitycznej 
do pojęć, twierdzeń, koncepcji, systemów, formułowanych przez filozofów 
minionych epok. Ich przedmiotem jest treść wypowiedzi danego filozofa za-
warta w tekście, jak również jego późniejsze interpretacje. Jak wspomniano, 
analizy te mają charakter nienormatywny, tj. nie służą wartościowaniu ani 
formułowaniu normatywnych twierdzeń czy systemów filozoficznych.

8 Zob. Q. Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas, „History and Theory” 
1969, t. 8, nr 1 , s. 3–53.

9 Zob. A. Kenny, The Philosopher’s History and the History of Philosophy, w: Analytic Philoso-
phy and History of Philosophy, dz. cyt., s. 13–24.

10 Zob. T. Szubka, dz. cyt., s. 210–212. Na ten temat zob. również J.M. Bocheński, Współczes-
ne metody myślenia, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, Komorów 2009.
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1.4. Struktura książki

Struktura książki odpowiada przyjętym celom i przedstawia się następująco. 
W rozdziale kolejnym, mającym charakter wprowadzający w problematykę 
mądrości, omówiono krótko zagadnienia początków kształtowania się poję-
cia mądrości w historii myśli przedfilozoficznej i filozoficznej (w tym w na-
ukach społecznych). Następnie, we właściwej części pracy (rozdział trzeci), 
na którą składają się trzy podrozdziały odpowiednio poświęcone każdemu 
z omawianych filozofów (Sokrates, Platon i Arystoteles), dokonuje się analizy 
filozoficznej koncepcji mądrości w ich poglądach, z uwzględnieniem m.in. 
założeń filozoficznych, definicji mądrości, relacji omawianego pojęcia do in-
nych pojęć, metod realizacji, jej praktycznego aspektu, charakterystyki po-
równawczej. Rozdział czwarty zawiera wnioski i analizę krytyczną, w których 
odpowiednio dokonuje się ogólnego zestawienia poddanych wcześniejszej 
analizie koncepcji oraz przedstawia wybrane problemy filozoficzne z nimi 
związane. Całość pracy kończy się podsumowaniem, które zdaje sprawę 
z uzyskanych wyników.



Rozdział 2

Wprowadzenie do problematyki mądrości. 
Przedfilozoficzne i filozoficzne rozumienie mądrości

W tym wprowadzająco-przeglądowym fragmencie zostanie krótko zapre-
zentowane rozumienie mądrości w myśli przedfilozoficznej i filozoficznej. 
Po prezentacji jej funkcji w społeczeństwach plemiennych i cywilizacjach 
starożytnych w sposób przeglądowy pokazane zostaną wybrane sposoby ro-
zumienia mądrości w myśli filozoficznej. Podział na przedfilozoficzne i filo-
zoficzne rozumienie omawianego pojęcia ma charakter umowny. Pierwsze 
charakteryzuje się brakiem systemowego (m.in. definicyjnego) ujęcia tej 
problematyki (nie jest przedmiotem systematycznej analizy); mądrość wy-
stępuje tu w kontekstach sprowadzających się do zbioru wskazówek doty-
czących tego, jak żyć. W drugim rozumieniu stanowi ona przedmiot filozo-
ficznych, tj. racjonalnych i systematycznych (m.in. definicyjnych), dociekań.

Pojęcie mądrości towarzyszy ludziom od wczesnych etapów ich histo-
rycznego rozwoju11. Istotną rolę społeczną odgrywała już w społecznościach 
o organizacji plemiennej; „Wówczas pojawiły się zalążki tego pojęcia oraz 
ważne próby jego społecznego wykorzystania. Nasi plemienni przodkowie, 
nim wyruszyli na wojnę z sąsiednim plemieniem bądź podjęli decyzję w spra-
wie zmiany miejsca swego koczowania, z reguły zbierali radę najstarszych 
ludzi plemienia, aby ci im podpowiedzieli, jaką decyzję w danej sprawie mają 
podjąć”12. Podczas takich narad młodzi zasięgali rad starszych (rady mędr-
ców), co wynikało m.in. z przekonania, że decyzja w ważnej sprawie wymaga 
wcześniejszej opinii tych, którzy posiadają bogate życiowe doświadczenie. 
Na tym etapie rozwoju ludzkości mądrość była wartością wysoko cenioną 

11 Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 225.
12 Zob. tamże.
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i jako umiejętność rozstrzygania spraw trudnych pełniła zarówno funkcje 
etyczne, jak i pragmatyczne13.

Podstawy tzw. literatury mądrościowej (wisdom literature) stworzyli Su-
merowie, najstarsza znana cywilizacja (ok. 5000 lat p.n.e.)14. Podobnie jak 
w społecznościach o charakterze plemiennym wypowiedzi zawierające oma-
wiane wyrażenie sprowadzały się w niej przede wszystkim do praktycznych 
porad dotyczących tego, jak żyć. Warto zaznaczyć, że kultura ta w znaczący 
sposób wpłynęła na rozwój zarówno kultury greckiej, jak i rzymskiej15. Ten 
praktyczny wymiar mądrości pojawia się też w literaturze i pieśniach po-
wstałych w starożytnym Egipcie (ok. 3200 lat p.n.e.). Uwidocznione są tu jej 
związki z innymi pozytywnie wartościowanymi cechami, takimi jak cierpli-
wość, szczerość, ugodowość czy postawa wolna od egoizmu16. Zasady te peł-
niły również funkcję narzędzia nadawania sensu i racjonalizowania cierpie-
nia oraz paradoksalności ludzkiego życia17.

W Biblii mądrość nabiera wymiaru religijnego; jest ściśle związana z wiarą 
religijną i zostaje utożsamiona ze znajomością i postępowaniem wedle naka-
zów Boga; „wielokrotnie wymieniana i chwalona w Biblii mądrość to przede 
wszystkim wiedza o wymaganiach stawianych przez Boga i posłuszeństwo 
wobec jego praw i nakazów moralnych”18. Wśród wielu zasad-aforyzmów 
odnoszących się do mądrego zachowania odnaleźć można m.in. następujące: 
„Cała mądrość – bojaźń Pana, a w całej mądrości jest wypełnienie Prawa”; 
„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana”; „Zaufaj Panu z całego swojego serca 
i nie polegaj na własnym rozumie!”, „Nie karć szydercy, aby cię nie znienawi-
dził; karć mądrego, a będzie cię miłował”19. Myśl wyrażona w Piśmie Świę-
tym w okresach późniejszych, szczególnie w średniowieczu, stanowiła istotne 
źródło rozumienia mądrości (m.in. u św. Augustyna i św. Tomasza).

W każdym z powyższych historycznych kontekstów występowania oma-
wianego pojęcia trudno mówić o racjonalnej, systematycznej i precyzyjnej 
analizie. Sytuacja ta uległa jednak zmianie wraz z powstaniem i rozwojem fi-
lozofii (starożytna Grecja). Jako przyczynę powstania tej filozoficznej refleksji 
A. MacIntyre podaje m.in. rozwój handlu, podróży, wpływy inwazji perskich, 

13 Zob. tamże.
14 Zob. J.E. Birren, C.M. Svensson, Wisdom in History, w: A Handbook of Wisdom. Psycholog-

ical Perspectives, red. R.J. Sternberg, J. Jordan, Cambridge University Press, New York 2005, s. 4.
15 Zob. tamże.
16 Zob. Z. Pietrasiński, Czy dzieci można uczyć mądrości?, w: Modele opieki nad dzieckiem 

zdolnym. Materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, 
Warszawa, maj 1998, maj 1999, red. M. Partyka, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2000, s. 12–16.

17 Zob. tamże.
18 Zob. tamże, s. 15.
19 Cyt. za: tamże.
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kolonizacji20. Procesy te uświadamiają Grekom, że to, co jest prawdą w Ate-
nach, może nią nie być w innym mieście i państwie. Spostrzeżenie, że różne 
miasta przestrzegają różnych praw i obyczajów, może prowadzić do krytyki 
własnych. Ważną rolę w procesie kształtowania się refleksji filozoficznej ode-
grał również rozwój techniki i nowych umiejętności. Wszystko to stanowiło 
przyczynek do stawiania nowych pytań i rezygnacji ze starych teorii. Wyjaś-
nianie świata w optyce mitologicznej zaczęło przechodzić w bardziej naukowe 
(całkiem go jednak nie zastąpiło; przykładem jest m.in. myśl Platona, w której 
wątki filozoficzne przeplatają się z mitologicznymi). Od tego okresu możemy 
mówić nie tylko o potocznej, ale i filozoficznej refleksji nad problematyką 
mądrości.

Pojęcie mądrości w filozofii starożytnej miało charakter przede wszyst-
kim epistemologiczno-etyczny; człowiek mądry był tym, który wie, jak żyć 
i zarazem wiedzę tę wprowadza w życie. Charakteryzuje go m.in. autonomia 
wydawanych sądów i podejmowanych działań, nieuleganie przekonaniom 
potocznym, krytyczny stosunek do władzy i pieniądza21. Mądrość związana 
była też ściśle ze szczęściem. W stopniu najwyższym posiadają ją bogowie22, 
jednak człowiek może (i powinien) dążyć do jej osiągnięcia (szczególnie 
przez refleksję filozoficzną). Wśród wyrażeń idiomatycznych tamtych cza-
sów odnaleźć można m.in. następujące: „Od młodości do starości zachowuj 
mądrość jako rzecz najniezbędniejszą: jest pewniejsza od wszelkich innych 
dóbr” (Bias), „Uważaj cnotę za bardziej godną zaufania niż przysięgę” (Solon), 
„Mąż rozumny, zanim go spotka jakaś przeciwność, zastanawia się nad tym, 
jak jej uniknąć” (Pittakos)23.

Do najważniejszych filozofów starożytności zajmujących się omawianą 
problematyką należeli Sokrates, Platon i Arystoteles. Nie byli oni jednak je-
dynymi, w których myśli pojawiła się ta problematyka.

Istotną rolę w kształtowaniu się pojęcia mądrości odegrali wędrowni na-
uczyciele – sofiści. Stanowili oni nową kulturę umysłową, w której istotną rolę 
odgrywało wszechstronne wykształcenie. Była to filozofia zorientowana prak-
tycznie, w której człowiek jest istotą z natury pragmatyczną, z potrzebą wła-
dzy; „Jego [człowieka – przyp. T.L.] psychika jest prosta. Dąży on do zdobycia 
tego, czego pragnie, jego pragnienia zaś nie są szczególne i wyrafinowane”24. 

To, czego ludzie pragną, to władza i przyjemność. Aby to otrzymać, muszą 
stać się konformistami; mówić to, co inni chcą usłyszeć. Dlatego życie czło-

20 Zob. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 40–41.

21 Zob. Z. Pietrasiński, dz. cyt., s. 12–15.
22 Zob. W.F. Overton, M. Takasami, Cultural Foundation of Wisdom. An Integrated Develop-

mental Approach, w: A Handbook of Wisdom, dz. cyt.; J.E. Birren, C.M. Svensson, dz. cyt., s. 35.
23 Podaję za: Z. Pietrasiński, dz. cyt., s. 14–15.
24 A. MacIntyre, Krótka historia etyki, dz. cyt., s. 51.
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wieka musi się opierać na koniecznych kompromisach. Mądrość polega tu 
zatem na „znajomości tego, co jest lepsze, czyli w danej sytuacji bardziej uży-
teczne, ale także i przede wszystkim na umiejętności przekonywania o tym 
innych. Dlatego niezbędnym orężem mędrca i nauczyciela mądrości [...] jest 
retoryka, sztuka przekonywania, i to nie jednego człowieka, nie kilku ludzi, 
lecz zbiorowości – sędziów w trybunale, ludu na zgromadzeniu, bo od tych 
wielkich zbiorowości zależy, jaka zostanie przyjęta konwencja, co stanie się 
z regułą i prawem”25.

Powyższemu rozumieniu mądrości po części sprzeciwiał się Sokra-
tes. Mimo zgodności co do zasadności podważania wartości i prawd trady-
cyjnych nie zgadzał się na kryterium konwencjonalne w ich ustalaniu26. Mą-
drość była dla niego m.in. świadomością własnej niewiedzy, refleksją, która 
prowadzić mogła do przewartościowania wiedzy już posiadanej. Realizacji 
tego służył specyficznie prowadzony dialog, w którym szczególną rolę odgry-
wała ironia. Refleksje te kontynuowane i rozwijane były następnie przez Pla-
tona, dla którego stanowiły rodzaj wiedzy odnoszącej się do dziedziny tego, 
co istnieje w sposób podstawowy – idei i Arystotelesa, którego modyfikacja 
teorii poprzedników polegała m.in. na wyraźnym oddzieleniu teoretycznego 
i praktycznego aspektu mądrości27.

Okres średniowiecza przynosi pewną modyfikację rozumienia omawiane-
go pojęcia. Bycie mądrym wiąże się ściśle ze znajomością i spełnianiem prawd 
Bożych. Warto w tym miejscu wspomnieć o św. Augustynie i św. Tomaszu. 
Dla pierwszego mądrość to wiedza umożliwiająca poznanie i realizację naj-
wyższego dobra (identyfikowanego z Bogiem). Stanowi jednocześnie drogę, 
dzięki której człowiek może zbliżyć się do Boga28. Mądrość łączy się nie tylko 
z życiem moralnym, ale i życiem bez grzechu, dlatego w stopniu najwyższym 
nie jest przez człowieka osiągalna. Poza tym realizacja ideału mądrości wiąże 
się z odrzuceniem zainteresowania sprawami doczesnymi na rzecz życia kon-
templacyjnego, które ma zbliżyć do poznania prawd niezmiennych29. O życiu 
takim filozof pisze:

Nie wychodź na świat, wróć do siebie samego: we wnętrzu człowieka mieszka praw-
da. A jeśli dostrzeżesz zmienność własnej istoty, wykrocz nawet poza siebie samego. 
Pamiętaj jednak, że skoro wykraczasz poza siebie samego, wykraczasz poza duszę 
rozumną. Dąż więc tam, skąd samo światło rozumu bierze swą jasność. Do czego 

25 I. Krońska, Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 69.
26 Zob. tamże.
27 Celowo pomijam analizy poglądów Sokratesa, Platona i Arystotelesa, stanowiska tych fi-

lozofów będą przedmiotem szczegółowych analiz w dalszych częściach książki.
28 W.F. Overton, M. Takasami, dz. cyt.; J.E. Birren, C.M. Svensson, dz. cyt., s. 35.
29 Zob. św. Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, w: tegoż, Dialogi filozoficzne, 

Znak, Kraków 1999.
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bowiem dąży każdy dobrze rozumujący? Chociaż bowiem niekoniecznie przez rozu-
mowanie prawda odnajduje samą siebie, to przecież ona właśnie jest celem wszystkich 
rozumujących. W niej ujrzysz zgodność, od której już większej być nie może – zestrój 
się więc z nią. Przyznaj, że nie jesteś tym samym co ona. Ona przecież siebie nie szuka, 
ty zaś doszedłeś do niej, szukając jej nie w przestrzeni, lecz odczuciem myśli, by sam 
człowiek wewnętrzny zestroił się, nie w niskiej, cielesnej, lecz w najwyższej, duchowej 
rozkoszy z Tym, który w nim zamieszkał30.

Święty Tomasz, kontynuator myśli Arystotelesa (w interpretacji chrześci-
jańskiej), stara się pogodzić etykę cnót Arystotelesa z chrześcijańskim syste-
mem moralnym. Dla Arystotelesa cel działania moralnego wyznacza rozum, 
z kolei dla Tomasza – również Prawo Boże. Mądrość jest dla omawianego 
filozofa jedną z cnót (trwałą dyspozycją do działania), jednak o specyficznej 
funkcji: stanowi kryterium porządkowania innych cnót31, w tym sensie jest 
cnotą najwyższą. Na miano mędrca zasługuje człowiek, którego refleksja do-
tyczy celu wszechświata, zasad wszechrzeczy, najwyższych przyczyn (utożsa-
mionych z osobowym Bogiem). O mądrości pisze m.in. w ten sposób:

Spośród wszystkich dociekań ludzkich badanie mądrości jest najdoskonalsze, naj-
szczytniejsze, najpożyteczniejsze i najradośniejsze. Najdoskonalsze, gdyż człowiek, 
o ile oddaje się badaniu mądrości, o tyle posiada już jakąś część prawdziwego szczęścia. 
[...] Najszczytniejsze zaś, gdyż przez nie przede wszystkim człowiek staje się podobny 
do Boga, który „wszystko mądrze uczynił” (Ps 104, 24). A ponieważ podobieństwo 
jest przyczyną miłości, badanie mądrości szczególnie łączy z Bogiem przez przyjaźń. 
[...] Jest też najpożyteczniejsze, ponieważ przez mądrość dochodzi się do królestwa 
nieśmiertelności. [...] Jest ono wreszcie najradośniejsze, gdyż „obcowanie z nią nie 
sprawia przykrości, ani obcowanie z nią nie przynosi udręki, lecz wesele i radość” – 
(Mdr, 8,16)32.

W czasach późniejszych, np. w filozofii Kartezjusza, mędrca w rozu-
mieniu starożytnym zastępuje ekspert33. Mądrość, która polega na badaniu 
prawd, do których rozum jest zdolny, staje się dostępna dla każdego, możliwa 
do wyuczenia i wyćwiczenia. Jednocześnie jednak traci ona związek z dobrem 
(etyką). Aby ją zyskać, należy opanować właściwą metodę poznania34, ścisłej 

30 Św. Augustyn, O prawdziwej wierze, w: tegoż, Dialogi filozoficzne, dz. cyt., s. 788.
31 J.E. Birren, C.M. Svensson, dz. cyt., s. 7.
32 Św. Tomasz, Summa contra gentiles, tłum. Z. Włodek, W. Zega, „Kwartalnik Filozoficzny” 

1997, z. 1, t. XXV, s. 241.
33 Zob. U. Morszczyńska, Kształcenie ku mądrości, w: Proces kształcenia i jego uwarunkowa-

nia, red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Polipczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2002, s. 94.

34 Zob. tamże.
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analizy. W filozofii Johna Locke’a człowiek mądry jest zarazem prawy i roz-
sądny35. Z kolei dla Kanta mądrość stanowi ideał, którego człowiek nie może 
spełnić w stopniu doskonałym, może jednak, poprzez refleksję filozoficzną, 
zbliżać się do niej. Idea mądrości stanowi dla niego podstawę filozofii, tak jak 
idea świętości podstawę chrześcijaństwa36.

W czasach bliższych współczesnym, w okresie dominacji nurtu neopozyty-
wistycznego (pierwsza połowa XX wieku) problematyka mądrości obecna była 
rzadko37. Pojęcie to traktowane było jako nieostre, niepoddające się rygorom 
badań empirycznych i może spełniać jedynie funkcję ekspresyjno-poetycką. 
W drugiej połowie XX wieku omawiana problematyka cieszy się wciąż nie-
wielkim, ale jednak rosnącym zainteresowaniem. Stanowi ważne zagadnienie 
w naukach społecznych (m.in. w pedagogice i psychologii), gdzie formułu-
je się próby poszukiwania osobowościowych uwarunkowań mądrości, jak 
i konstruowania systemów wychowania opartych na tym ideale. Zasadniczo 
w filozofii współczesnej można odnaleźć prace z omawianego zakresu, należy 
jednak podkreślić, że mają one najczęściej charakter wtórny wobec ustaleń 
filozofów starożytnych (w szczególności Sokratesa, Platona i Arystotelesa).

Zagadnienie mądrości podejmowane było (i jest) we współczesnej filozofii 
polskiej, szczególnie w nurcie tomistycznym. S. Kamiński38 wyróżnia dwa jej 
rodzaje (ze względu na źródła poznania): (1) nadprzyrodzoną, osiąganą przez 
wiarę i/lub rozumowanie (jej najwyższy stopień osiąga się w życiu przyszłym, 
„oglądając twarz Boga”) oraz (2) przyrodzoną, osiąganą naturalnymi drogami 
poznawczymi. Mądrość przyrodzona dotyczy m.in. wiedzy na temat całości 
świata w kontekście jego ostatecznych przyczyn i celów:

Mądrość [...] to nie tylko bogaty układ wszechstronnych informacji, lecz także pewne 
(bez obawy zbłądzenia) rozumienie kontemplatywne [...] oraz sprawność poznania 
najgłębszych racji i ostatecznego celu rzeczywistości [...]. Ponadto mądrość jest nie 
tylko wglądem w najgłębszy porządek rzeczy boskich i ludzkich, tudzież ich bez-
względny i trzeźwy osąd, lecz także wiedzą zaangażowaną, która kieruje całym postę-
powaniem człowieka [...]39.

M. Gogacz z kolei uznaje mądrość za cechę osobową („sprawność inte-
lektu możnościowego”), umożliwiającą poznanie prawdy, dobra i piękna 
w różno rakich przejawach istnienia40. Pisze m.in.:

35 Zob. J.E. Birren, C.M. Svensson, dz. cyt., s. 11.
36 Zob. tamże.
37 Zob. W.F. Overton, M. Takasami, dz. cyt.; J.E. Birren, C.M. Svensson, dz. cyt., s. 34.
38 Zob. S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin 1989, s. 55.
39 Tamże, s. 56.
40 Zob. U. Morszczyńska, dz. cyt., s. 95.
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[...] mądrość jest sprawnością intelektu możnościowego, to znaczy podmiotu pozna-
nia biernie recypującego bytowe pryncypia oddziałujących na nas przedmiotów. Tym 
pryncypiom towarzyszą przejawy istnienia, takie jak realność, odrębność, jedność, 
prawda, dobro, piękno. Intelekt je odbiera i ćwiczy się w ujmowaniu rzeczywisto-
ści jako odrębnych bytów, realnych, o wewnętrznej jedności, udostępniających swoje 
pryncypia, wywołujących pozytywne zareagowania i zachwyt. Treść tych przejawów 
istnienia, gdy je sobie uświadomimy, staje się pierwszymi zasadami lub sposobami 
filozoficznego ujmowania bytów. Same te przejawy usprawniają intelekt w ich ujmo-
waniu i kierowaniu się nimi w odniesieniach do realnych bytów jednostkowych41.

Ważną propozycję stanowi też pozycja J.M. Bocheńskiego pt. Podręcznik 
mądrości tego świata. Autor we wstępie zaznacza, że pojęcie mądrości jest 
mało znane, jednak to, co w zachowaniu człowieka mądrego istotne, to fakt 
świadomości nietrwałości bytowej człowieka i świata. Filozof stwierdza:

Takie jest więc pierwsze oblicze mądrości: „Marność nad marnościami i wszystko 
marność”. Jest jednak i drugie oblicze: nauka o tym, co nam w tym tragicznym poło-
żeniu czynić wypada. Człowiek jest maleńkim i bezsilnym fragmentem świata, istnie-
jącym tylko w ciągu ułamka kosmicznej sekundy, ale ten ułamek to wszystko, czym 
rozporządzamy42.

W jaki sposób w tak rozumianym życiu należy postępować, wskazują tzw. 
przykazania mądrości. Wśród nich znajdują się m.in. następujące: (1) miej 
zawsze przed sobą cel do osiągnięcia; (2) kieruj swoją myślą, uczuciami i na-
strojami; (3) zachowuj spokój wewnętrzny; (4) nie uznawaj żadnego zdania 
bez uprzedniego przekonania się o jego prawdzie, albo przynajmniej o jego 
prawdopodobieństwie; (5) w każdej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczo-
nych; (6) nie uznawaj za prawdę twierdzenia tylko dlatego, że jest wypowie-
dziane w środkach masowego przekazu43.

Analiza omawianego zagadnienia, z tym że w wymiarze praktycznym, 
tj. dotyczącym praktycznych wskazówek dotyczących jej osiągania, jest obec-
na również w naukach społecznych (psychologia i pedagogika). W niektórych 
systemach pedagogicznych, np. w pedagogice personalistycznej, pojawia się 
wprost jako jeden z podstawowych celów wychowania44. Sokratejskie i pla-
tońskie wątki odnaleźć można przede wszystkim w pracach m.in. Bogusławy 

41 M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 17 (edycja 
internetowa: http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/osoba_zadaniem_pedagogiki.pdf).

42 J.M. Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata, Philed, Kraków 1992, s. 12.
43 Zob. tamże, s. 94–102.
44 Zob. m.in. M. Gogacz, dz. cyt., s. 17.
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Jodłowskiej45 oraz po części Aldony Pobojewskiej46 i Zbigniewa Pietrasiń-
skiego47. Autorzy ci podkreślają szczególnie wartość refleksji filozoficznej 
i dialogu jako warunków wychowania człowieka mądrego. Podobnie rzecz 
się przedstawia w literaturze anglojęzycznej z zakresu psychologii. Także 
i tu odnaleźć można koncepcje mądrości bazujące na podstawowych ustale-
niach Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Mądrość rozumiana jest tu w głównej 
mierze jako istotny element procesu kształcenia i jest cechą, która wyraża 
się w procesie podejmowania decyzji oraz wiąże z najwyższym poziomem 
funkcji poznawczych (the highest level of mental functioning). Człowiek mą-
dry posiada doświadczenie i motywację do zdobywania nowej wiedzy oraz 
umiejętność refleksji i przewidywania ewentualnych skutków swoich decyzji, 
które podejmowane są ze względu na cele uznane za wartościowe. Ponadto 
podkreśla się wagę kontroli nad emocjami i nad pochopnym podejmowa-
niem decyzji. Pojęcie to nie jest utożsamiane z posiadaniem wyłącznie inte-
ligencji i wiedzy; są to warunki konieczne, ale niewystarczające. Oprócz tego 
musi zachodzić zdolność do intencjonalnego, ponadindywidualnego, nieego-
istycznego działania oraz do działania przekraczającego typowe, zwyczajowe 
sposoby zachowania (zachowanie twórcze)48.

Na koniec warto wspomnieć o badaniach z pogranicza nauk przyrodni-
czych i humanistyczno-społecznych prowadzonych w ostatnich kilkunastu 
latach. Badania te, szczególnie z zakresu tzw. neuroetyki, czy szerzej neuro-
filozofii, z reguły uprawiane w powiązaniu z teorią ewolucji mogą wnieść 
i z pewnością wniosą nową perspektywę w omawiane zagadnienie. Ich ce-
lem jest m.in. interpretacja filozoficzna danych wynikających z identyfika-
cji neuro nalnych (mózgowych) korelatów zachowań moralnych i ich funkcji 
adaptacyjnych. Badania te, mimo że najczęściej nie dotyczyły wprost oma-
wianego problemu, w pewnym zakresie umożliwiają taką jego interpretację. 
Pozwalają one m.in. na odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu ludzie 
różnią się między sobą w zakresie podejmowanych decyzji moralnych; czy 
w podejmowaniu decyzji moralnych uczestniczą struktury odpowiedzial-
ne za emocje czy też rozumowanie; w którym okresie ewolucji pojawiły 
się te struktury (a w związku z tym kiedy pojawiły się warunki możliwości 
mądrości)49. Klasycznym przykładem tego typu badań są te przeprowadzone 

45 Zob. B. Jodłowska, Pedagogika sokratejska, Impuls, Kraków 2012.
46 Zob. A. Pobojewska, Dialog w metodzie sokratejskiej i zajęciach warsztatowych z filozofii, 

„Edukacja Filozoficzna” 2011, nr 52.
47 Zob. Z. Pietrasiński, Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Scholar, Warszawa 2001.
48 Zob. U. Kunzmann, P.B. Baltes, The Psychology of Wisdom: Theoretical and Empirical Chal-

lenges, w: A Handbook of Wisdom. Psychological Perspectives, dz. cyt.; J.E. Birren, C.M. Svensson, 
dz. cyt.

49 Na ten temat zob. m.in.: S.S. Hall, Wisdom: From Philosophy to Neuroscience, Vintage 
Books, New York 2011; J. Vetulani, Neurobiologiczne podstawy moralności, „Rocznik Polskiej 
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przez M. Hausera i J. Greene’a, a dotyczące rozwiązywania dylematów mo-
ralnych (m.in. „dylemat zwrotnicy/mostka”)50. Hauser ustalił, że niezależnie 
od kultury, religii i przekonań światopoglądowych ludzie podejmują te same 
wybory w odniesieniu do podstawowych dylematów moralnych (np. sytuacja 
konieczności wyboru między pośrednim przyczynieniem się do śmierci jed-
nej lub kilku osób rozwiązywana jest z reguły na rzecz śmierci jednej osoby; 
z kolei kiedy w przypadku tego samego wyboru dana osoba może przyczy-
nić się do śmierci bezpośrednio, np. przez zepchnięcie jednej osoby z mostu, 
po to by poprzez zatrzymanie nadjeżdżającego pociągu uratować kilka in-
nych, decyzja podejmowana jest na rzecz śmierci wielu osób). Greene do-
datkowo zidentyfikował struktury mózgu odpowiedzialne za wyżej wskazane 
decyzje. Nie wchodząc w szczegóły, z badań tych wynika m.in. że: (1) w części 
zachowań moralnych uczestniczą struktury mózgu związane z racjonalnym 
podejmowaniem decyzji (kiedy pośrednio ktoś przyczynia się do cierpienia), 
natomiast (2) w przypadku spowodowania śmierci bezpośrednio, aktywne 
są obszary odpowiedzialne za emocje, (3) uniwersalność sposobu rozwiązy-
wania tych dylematów skłoniła Hausera do wysunięcia hipotezy o istnieniu 
wspólnego gatunkowi ludzkiemu, uwarunkowanego ewolucyjnie sposobu 
reagowania w sytuacjach związanych z rozwiązywaniem dylematów moral-
nych (tzw. Uniwersalna Gramatyka Moralna, Universal Moral Grammar). Jeśli 
uznamy, że mądrość nieodłącznie wiąże się z etycznością (wiedzą etyczną 
i zachowaniem etycznym), jak twierdzili starożytni, to jak wspomniano, fakt 
ten może stanowić przyczynek do aplikacji wyników badań z zakresu neuro-
etyki na zagadnienie mądrości.

Akademii Umiejętności” 2007/2008, s. 141–161; P. Churchland, Moralność mózgu. Co neuro-
nauka mówi o moralności, Copernicus Center Press, tłum. M. Hohol, N. Marek, Kraków 2013, 
s. 173–195; P. Singer, Moralność, rozum i prawa zwierząt, w: F. de Wall, Małpy i filozofowie. Skąd 
pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek, M. Furman, Copernicus Center Press, Kraków 2013;  
J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, tłum. A. Nowak-Młyni-
kowska, Smak Słowa, Sopot 2014.

50 Zob. J. Vetulani, dz. cyt., s. 141–161.



Rozdział 3

Analiza filozoficzna koncepcji mądrości Sokratesa, 
Platona i Arystotelesa

3.1. Uwagi ogólne

Niniejszy, zasadniczy rozdział książki zawiera analizę koncepcji mądrości 
w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Rozpoczyna ją ukazanie pod-
stawowych założeń filozofii danego myśliciela, ważnych z punktu widze-
nia późniejszych ustaleń. W omówieniu tych założeń w różnym stopniu 
uwzględniam przede wszystkim kwestie natury ontologicznej, etycznej, epi-
stemologicznej, semantycznej. Następnie wskazuję takie elementy koncepcji 
mądrości, jak: jej definicja, rola w strukturze filozoficznej danego myśliciela, 
relacje do innych pojęć (m.in. szczęścia, dobra, cnoty), metody osiągania, 
praktyczno-moralny i społeczny aspekt. Przeprowadzam również analizę po-
równawczą i krytyczną koncepcji trzech wymienionych myślicieli. Zapropo-
nowany tu układ, tj. Sokrates, Platon, Arystoteles, ma uzasadnienie nie tylko 
chronologiczne, ale również logiczne; opiera się na przekonaniu, że refleksja 
filozoficzna wspomnianych myślicieli była albo kontynuacją, albo inspiracją, 
bądź też rozwijała się po części w opozycji do koncepcji danego poprzednika.

W tym miejscu należy wskazać podstawowe kwestie związane z tłumacze-
niem terminu „mądrość”. Otóż w analizowanych tekstach źródłowych wystę-
puje on głównie pod dwoma terminami: σοϕία (sophia) i ϕρόνησις (phronesis). 
Należy jednak zaznaczyć, że ich zakres znaczeniowy na początkowym etapie 
kształtowania się myśli filozoficznej nie był ściśle ustalony i trudno w spo-
sób jednoznaczny ustalić granice tego zakresu. W przypadku Platona wynika 
to dodatkowo po części z literackiego stylu jego twórczości, co mogło się wią-
zać z mniejszymi wymaganiami precyzji językowej. W jego pismach oddanie 
ich znaczenia jednym terminem „mądrość” wydaje się jednak o tyle zasadne, 
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że filozof używa często tych terminów zamiennie (w niektórych kontekstach 
również zamiennie z ἐπιστήμη (episteme). Ta niejednoznaczność ma odzwier-
ciedlenie w przekładzie. W Fedonie, dla przykładu, W. Witwicki używa termi-
nu „mądrość”, oddając znaczenie sophia, phronesis, jak i episteme.

Między innymi w celu uniknięcia dodatkowych problemów związanych 
z przekładem dialogów Platona przyjmuje się konwencję zaproponowaną 
w przekładach wspomnianego Witwickiego, który na oznaczenie sophia i phro-
nesis z reguły posługuje się terminem „mądrość” lub w przypadku phronesis 
również „rozum”. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyne rozwiązanie. 
Sam termin phronenis u Platona w tłumaczeniach i interpretacjach L. Regne-
ra, R. Legutki, I. Krońskiej, W. Stróżewskiego, E. Wolickiej, oddany jest przez 
„mądrość”, „mądrość praktyczną”, „rozum”, „rozsądek”. Z kolei np. termin „ro-
zum” bywa tłumaczeniem zarówno phronesis, jak i nous. W języku angielskim, 
w tłumaczeniach i interpretacjach m.in. H.N. Fowlera i C. Rowe’a, używa się 
terminów „wisdom” (sophia, phronesis) i „understanding” (phronesis).

W przypadku Arystotelesa problem ten występuje w zdecydowanie mniej-
szym stopniu, jako że filozof ten, inaczej niż Platon, wyraźnie oddziela te dwa 
terminy51. W tłumaczeniach oddane jest to przez „mądrość” (sophia) oraz 
„rozsądek” i „mądrość praktyczną” (phronesis), a w języku angielskim „wis-
dom” oraz „practical wisdom”.

W analizach wykorzystano teksty źródłowe, w kluczowych fragmentach 
w oryginale, w pozostałych w przekładzie, głównie W. Witwickiego (Platon) 
oraz D. Gromskiej i K. Leśniaka (Arystoteles). Dodatkowo uwzględniono 
wybrane angielskie wersje przekładów. W przypadku analizy mądrości u So-
kratesa i Platona podstawę źródłową stanowiły dzieła Platona (i niewielkim 
– Ksenofonta oraz informacje podane przez Arystotelesa w jego dziełach), 
w podziale zaproponowanym przez G. Vlastosa. Z kolei w przypadku Ary-
stotelesa badania oparto głównie na Etyce Nikomachejskiej, Topikach, Anali-
tykach pierwszych, Analitykach wtórych oraz w mniejszym stopniu, na Etyce 
eudemejskiej, Etyce wielkiej, O duszy oraz Metafizyce. Analizy uzupełnione są 
interpretacjami współczesnych filozofów.

51 „W VI księdze Etyki Nikomachejskiej Arystoteles argumentuje w całej rozciągłości prze-
ciwko Platonowi i wbrew jego poglądom oddziela mądrość praktyczną – phronesis od mądrości 
teoretycznej – sophia. Według Arystotelesa są to dwa rodzaje wiedzy, teoretyczna i praktycz-
na, i w pewnym sensie należą do innych części duszy”, R. Barney, The Carpenter and the Good,  
w: Pursuing the Good. Ethics and Metaphysics in Plato’s Republic, red. D. Cairns, F.-G. Herrmann, 
T. Penner, Edinburgh University Press, Edinburgh 2007, s. 304, tłum. własne. Zob. również 
tamże, s. 311.
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3.2. Sokrates

3.2.1. Ogólnofilozoficzne podstawy koncepcji mądrości Sokratesa

Przed przystąpieniem do omówienia ogólnofilozoficznych podstaw koncep-
cji mądrości w filozofii Sokratesa należy zwrócić uwagę na problem interpre-
tacji jego poglądów. W literaturze przedmiotu jest on określany m.in. jako 
„kwestia sokratyczna”, „problem Sokratesa” i Socratic Problem52. W szerokim 
ujęciu problem ten wiąże się z następującymi kwestiami: 

(1)  Sokrates przedkładał dyskusję ponad pismo, co wiązało się z tym, 
że sam nie spisał własnych poglądów;

(2)  w dyskusjach, które prowadzi, nie dochodzi do jednoznacznych usta-
leń; mają one raczej charakter negatywny, oznacza to, że wiemy z nich 
raczej to, czym dana analizowana kwestia nie jest, niż czym jest (w sen-
sie odpowiedzi pozytywnej);

(3)  o poglądach Sokratesa dowiadujemy się pośrednio; jako podstawowe 
wyróżnia się cztery źródła (w kolejności chronologicznej)53: Chmury 
Arystofanesa, dialogi Platona, Wspomnienia o Sokratesie Ksenofonta 
oraz informacje, które w swoich dziełach podaje Arystoteles. Źródła te 
nie przedstawiają Sokratesa w sposób jednoznaczny, nie tylko akcentu-
jąc różne aspekty jego filozofii, ale również są to informacje nie w pełni 
pokrywające się (wiązało się to m.in. z faktem, że działalność Sokra-
tesa wzbudzała wiele emocji, które podzielali również autorzy piszący 
o nim). F. Copleston pisze o wyrażonym wyżej problemie (tj. o różni-
cach w interpretacji działalności Sokratesa) w sposób następujący:

Gdyby polegać jedynie na Ksenofoncie, można by odnieść wrażenie, że mamy do czy-
nienia z człowiekiem, który interesował się głównie tym, by wychować dobrych ludzi 
i obywateli, ale który nie interesował się problemami logiki i metafizyki. [...] Gdyby 
z drugiej strony ktoś chciał oprzeć swą koncepcję nauki Sokratesa na dialogach Pla-
tońskich, wziętych jako całość, odniósłby wrażenie, że ma do czynienia z metafizy-
kiem najwyższej rangi, człowiekiem, który nie zadowalał się kwestiami codziennego 
zachowania, lecz kładł podwaliny pod transcendentalną filozofię z wyróżniającą ją 

52 Zob. m.in.: G. Vlastos, Socrates. Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University 
Press, Cambridge 1991, s. 45–53; W.J. Prior, The Socratic Problem, w: A Companion to Plato, red. 
H.H. Benson, Blackwell Publishing, Malden 2006, s. 25–35; R. Legutko, Sokrates. Filozofia męża 
sprawiedliwego, Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 21–29; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. 
E.I. Zieliński, t. 1, KUL, Lublin 2008, s. 303–310; F. Copleston, Historia filozofii, tłum. H. Bedna-
rek, t. 1, PAX, Warszawa 1998, s. 97–100.

53 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. 1, s. 303–310; F. Copleston, dz. cyt., t. 1, s. 97.
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doktryną o metafizycznym świecie form. Rozważając ten problem [...] na podstawie 
stwierdzeń Arystotelesa [...] zrozumiemy, że chociaż Sokrates był zainteresowany teo-
rią, sam nie nauczał doktryny o istniejących formach czy ideach [...]54;

(4)  ostatni problem wiąże się z poprzednim, mianowicie, jeśli przyjmie 
się, że za wykładnię poglądów Sokratesa należy uznać dialogi Platona, 
to powstaje pytanie, czy za adekwatnie oddające myśl Sokratesa należy 
uznać wszystkie dialogi, czy tylko wybrane, a jeśli wybrane, to które 
z nich?

Przyjmuję zaproponowany przez G. Vlastosa pogląd na interpretację filo-
zofii Sokratesa55, że obszerną i jednocześnie względnie wierną interpretację 
przedstawiają wybrane dialogi Platona. Poglądy omawianego filozofa zawarte 
są w następujących tekstach: Obrona Sokratesa, Charmides, Kriton, Eutyfron, 
Gorgiasz, Hippiasz Mniejszy, Hippiasz Większy, Ion, Lysis, Laches, Protagoras, 
Państwo księga I, Eutydem, Menon56. Należy dodać, że klasyfikacja Vlastosa 
nie jest rozłączna; trudno przeprowadzić jednoznaczny podział, ponieważ 
w części wyżej wymienionych dialogów Platon formułuje swoje poglądy (Eu-
tydem, Hippiasz Większy, Lysis, Menon).

Sokrates (i Platon) byli pierwszymi filozofami, którzy pojęciu mądrości 
(sophia) nadali nowe znaczenie57. W filozofii przed Platonem i Sokratesem 
nie było istotnej różnicy między pojęciami sophia a philosophia. Dla przykła-
du, Heraklit przymiotnika philosophos używał na określenie osoby miłującej 
wiedzę wszelkiego rodzaju (w szczególności wiedzę doskonałą)58. K. Albert 
pisze o tym w następujących słowach:

Platon [oraz Sokrates – przyp. T.L.] odmienność obu tych części, których do tej pory 
nie odczuwano widocznie jako odmiennych, wykorzystał do tego, by nadać filozofii 
nowe znaczenie. [...] Uczyniono [...] więc wyraźne rozróżnienie między sophos i philo-
sophos, między naprawdę wiedzącym, „mędrcem”, a tym, kto jest tylko „miłośnikiem 
mądrości”, „miłującym mądrość”, „filozofem”59.

54 F. Copleston, dz. cyt., t. 1, s. 97.
55 Zob. m.in.: G. Vlastos, Socrates, dz. cyt., s. 45–53; tegoż, Socratic Studies, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 1994, s. 135; R. Legutko, dz. cyt., s. 21–29; I. Krońska, dz. cyt., s. 5–14; 
M.A. Wesoły, Posłowie, w: Platon. Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta, Wydawni-
ctwo Zielona Sowa, Kraków 2007, s. 309–331; I. Dąmbska, Dwa studia o Platonie, PAN, Warsza-
wa 1972, s. 44–49.

56 Opieram się na klasyfikacji Vlastosa, zob. G. Vlastos, Socrates, dz. cyt., s. 46–47. Należy 
dodać, że część historyków nie podziela poglądu Vlastosa na chronologię dialogów Platona (zob. 
J. Sieradzan, Sokrates nieznany, Eneteia, Warszawa 2011, s. 33–38).

57 Zob. K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii, PAN, Warszawa 1991, s. 30.
58 Zob. tamże, s. 13.
59 Zob. tamże.
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Pierwsze wzmianki na temat ogólnego znaczenia sophia odnaleźć można 
u Homera, gdzie była ona utożsamiana z „wiedzą”, „umiejętnością”, „rozumie-
niem się na rzeczy”, „sprawnością”60. T. von Scheffer, na którego tłumaczenie 
powołuje się K. Albert, omawiane wyrażenie oddaje przez „rzemiosło”, które 
w kontekście, w jakim używa go Homer, wydaje się bardziej odpowiednie niż 
„mądrość”61. Podobnie B. Gladigow, uznający to pojęcie za adekwatne okre-
ślenie rzemieślniczej sprawności cieśli, która podlega kierownictwu bogini 
Ateny. Jak twierdzi ostatni z przytoczonych badaczy, dalsza historia pojęcia 
sophia wskazuje na jej ścisłe powiązanie z boskością62. Dla Sokratesa i Platona 
obecny w pojęciu sophia element boskości stał się jednym z najbardziej istot-
nych elementów znaczenia.

Sokrates swą koncepcję filozoficzną wykładał w dyskusjach, jakie pro-
wadził z obywatelami Aten. Był tym myślicielem, który filozofię utożsamiał 
z działaniem. Stanowiła dla niego nie tylko refleksję teoretyczną, ale przede 
wszystkim praktyczną działalność. Sprowadzała się często do dyskusji, ma-
jącej na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania podstawowe. Ostatecznym 
celem tego działania, które Sokrates określa jako „troska o duszę (therapeu-
esthai ten psychen)”63, jest poznanie prawdy, utożsamiane z wiedzą (episteme) 
etyczną, mądrością (sophia). Sam jednak, jak twierdzi, wiedzy nie posiada, 
jest tylko miłośnikiem mądrości (philosophos)64. Jest mądry przede wszystkim 
w tym sensie, że w przeciwieństwie do wielu, którzy uznają się za mądrych, 
a nie posiadają wiedzy, on jest świadom swojej niewiedzy. Uświadamianie tej 
niewiedzy traktował jako swoje powołanie, misję powierzoną mu przez boga. 
Wypowiada na ten temat następujące słowa:

I jeżeliby mi kto z was [...] mówił, że dba [o duszę – przyp. T.L.], ja go nie puszczę i nie 
dam mu odejść, ale go będę pytał i badał, i przekonywał, i jeśli dojdę do przekonania, 
że on nie ma dzielności naprawdę, a tylko tak mówi, to będę go poniewierał, że on 
na najwyższe wartości najmniej dba, a rzeczy lichsze wyżej stawia. I tak będę robił 
młodym i starym, i kogo tylko spotkam [...]65.

I dalej:

Bo przecież ja nic innego nie robię, tylko chodzę i namawiam młodych spośród was 
i starych, żeby się ani o ciało, ani o pieniądze nie troszczył jeden z drugim przede 

60 Zob. tamże, s. 29.
61 Zob. tamże.
62 Zob. tamże.
63 Zob. Charmides, 156e1–157c2.
64 Zob. I. Krońska, dz. cyt., s. 70.
65 Obrona Sokratesa, 29e3–30a3, tłum. W. Witwicki.
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wszystkim, ani tak bardzo jak o duszę, aby była jak najlepsza; i mówię im, że nie z pie-
niędzy dzielność rośnie, ale z dzielności pieniądze i wszelkie inne dobra [...]66.

Refleksja filozoficzna, troska o duszę dotyczyła nie wiedzy faktualnej 
(tj. kwestii z zakresu filozofii przyrody, jak w przypadku jońskich filozofów 
przyrody), ale wiedzy etycznej, odnoszącej się do tego, co wartościowe mo-
ralnie, dobre i piękne (kalon k’agathon)67. W tym sensie Sokrates był filozo-
fem moralności, co więcej, jednym z pierwszych filozofów (oprócz sofistów), 
który zagadnienia etyczne uczynił podstawowymi w filozofii68. Jak twierdził, 
zajmowanie się problematyką filozofii przyrody nie czyni człowieka dosko-
nalszym moralnie ani nie daje odpowiedzi na pytania o dobro i zło69. Taką 
funkcję spełniać może tylko refleksja nad pojęciami o charakterze moralnym 
realizowana w dyskusji; „[...] okolice i drzewa niczego mnie nie chcą nauczyć, 
a tylko ludzie na mieście”70.

Istotna waga wiedzy etycznej i mądrości wynika m.in. z twierdzenia, że jest 
ona warunkiem dobrego życia; dobra materialne czy sława nie spełniają tego 
warunku, o ile nie posiada się wspomnianego rodzaju wiedzy. Między innymi 
z tego powodu Sokrates w dyskusji poddaje analizie takie pojęcia, jak spra-
wiedliwość, męstwo czy mądrość. Z tym wiąże się wyrażana przez Sokratesa 
teza o identyczności cnoty (arete) i wiedzy (episteme); jeśli ktoś wie, co jest 
słuszne (dobre), to będzie postępował zgodnie z tą wiedzą. Wiedza etyczna 
jest zatem warunkiem71 dobrego działania; „Kto rozumny, nie zechce poza 
pięknem i dobrem szukać nic innego, a kto nierozumny, nie potrafi tworzyć 
tego, co piękne i dobre, i choćby nawet próbował, dozna niepowodzenia”72. 
Powyższe stanowisko pociąga za sobą, po pierwsze, redukcję tradycyjnych 
cnót (m.in. sprawiedliwości (dikaiosyne), męstwa (andreia), umiarkowania 
(sophrosyne)) do jednej cnoty, jaką jest wiedza etyczna (mądrość). Po drugie, 
sprowadzenie przeciwieństwa cnoty (wady etycznej) do niewiedzy, ignorancji 
(agnoia). To z kolei prowadzi do twierdzenia, że kto czyni zło, czyni je z nie-
wiedzy, a nie dlatego że działa z intencją czynienia zła73. Takie twierdzenie 
może być kontrintuicyjne, sprzeczne z doświadczeniem, które podpowiada 

66 Tamże, 30a7–30b2.
67 Zob. G.B. Matthews, Socratic Ignorance, w: A Companion to Plato, dz. cyt., s. 104.
68 Zob. I. Krońska, dz. cyt., s. 66.
69 Zob. Fedon, 97b10–100a2.
70 Fajdros, 230d3–4, tłum. W. Witwicki.
71 W tym miejscu nie rozstrzygam, czy są to warunki konieczne czy wystarczające. Kwestia 

ta zostanie poruszona w dalszej części książki.
72 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, III, 9, 4, tłum. L. Joachimowicz, cyt. za: G. Reale, 

dz. cyt., t. 1, s. 330.
73 Zob. tamże, s. 329.
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nam, że czasem postępujemy źle, wiedząc, że jest to złe. Na gruncie filozofii 
Sokratesa, co zostanie wykazane poniżej, nie jest ono jednak nieuzasadnione.

Wiedza etyczna jest warunkiem nie tylko właściwego postępowania, ale 
i szczęścia (eudaimonia). Wszystko, co prowadzi do urzeczywistnienia właś-
ciwej danej rzeczy natury (ergon), tj. tego, co odróżnia tę rzecz spośród innych 
rzeczy, prowadzi jednocześnie do szczęścia. Człowiek poszukujący wiedzy 
i mądrości tak czyni, a zatem tylko ktoś taki może być szczęśliwy74: „[...] czło-
wiek rozumnie panujący nad sobą, [...] będąc sprawiedliwym i odważnym, 
i zbożnym, będzie mężem dobrym w całej pełni, a będąc dobrym, będzie 
wszystko dobrze i pięknie czynił, cokolwiek by robił, a kiedy mu się tak pięk-
nie będzie wiodło, będzie miał święte życie i szczęśliwy będzie, a zbrodniarz 
i ten, co będzie żył źle, będzie nędznikiem”75.

Podstawowym „narzędziem” realizacji troski o duszę była dla Sokratesa 
metodycznie prowadzona dyskusja (elenchos, „dialog sokratejski”, „dialog 
elenktyczny”). Filozof nawiązuje rozmowę, by uzyskać wiedzę, której, jak 
twierdzi, sam nie posiada. Wyznając niewiedzę, zachęca rozmówcę do wypo-
wiedzenia się co do rozumienia przez niego danego pojęcia. Kiedy ją otrzy-
muje, przechodzi, zadając kolejne pytania i formułując przykłady, do wy-
kazania trudności, jakie z przyjętego przez oponenta rozumienia wynikają. 
Ostatecznie wykazuje sprzeczność i fałszywość w zakresie podzielanych przez 
rozmówcę przekonań. Oponentowi nie pozostaje nic innego jak zgodzić się 
z Sokratesem i, w przeciwieństwie do tego, co twierdził na początku, uznać, 
że wiedzy w danym zakresie nie posiada. W taki sposób Sokrates postępu-
je m.in. z Eutyfronem, który twierdzi, że wie, czym jest pobożność, Meno-
nem twierdzącym, że wie, czym jest cnota, czy Charmidesem mówiącym 
to samo o wstrzemięźliwości76. Tym, czego Sokrates oczekiwał od rozmówcy, 
była wiedza definicyjna77, czyli odpowiedzi na pytanie „Co to jest F?” (gdzie 
F jest pojęciem z zakresu etyki, np. sprawiedliwość). Odpowiedź musiała za-
tem zawierać określenie istoty danego pojęcia. Poszukiwania takie nie mia-
ły jednak celu czysto semantycznego, ale wynikały z założenia, że wiedza ta 
jest warunkiem wartościowego życia. Mimo że Sokrates nie był logikiem, tj. 
logika nie stanowiła podstawowego przedmiotu jego zainteresowania, sama 
precyzja rozumowania w istotnym stopniu stanowiła o wadze jego argumen-
tacji. W dialogu posługiwał się zarówno rozumowaniem indukcyjnym, jak 
i dedukcyjnym. Pierwsze stosował w poszukiwaniach definicji pojęcia; jest 
to podstawa dla sformułowania ogólnej definicji, poprzez analizę poszczegól-

74 Zob. tamże, s. 326, 343.
75 Gorgiasz, 507c1–6, tłum. W. Witwicki.
76 Zob. A. Kenny, A New History of Western Philosophy, t. 1, Clarendon Press, Oxford 2006, 

s. 150–151.
77 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt.; G.B. Matthews, dz. cyt., s. 105.
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nych przypadków zastosowania danego wyrażenia. Ich analiza służy wskaza-
niu tego, co wspólne, istoty, tego, co decyduje, że dana rzecz jest tym, czym 
jest. Drugie – do wykazania sprzeczności w rozumowaniu jego oponentów. 
Arystoteles pisze:

Sokrates słusznie poszukiwał istoty, poszukiwał bowiem sylogizmów i zasady sylogi-
zmów, bo to, czym rzecz jest, jest punktem wyjściowym sylogizmów. [...] Dwa bowiem 
odkrycia można słusznie przypisać Sokratesowi: wnioskowanie indukcyjne i ogólną 
definicję, jedno i drugie bowiem dotyczy początku wiedzy78.

Filozofia Sokratesa była po części odpowiedzią na działalność sofistów 
(sophistes), wędrownych nauczycieli, którzy, za wynagrodzenie, wychowy-
wali zgodnie z ideałem człowieka-obywatela79. W odróżnieniu jednak od So-
kratesa ich cele miały charakter pragmatyczny, tj. wiązały się ze skutecznym 
działaniem, szczególnie w życiu społecznym. Nauczanie sofistów sprowa-
dzało się często do przekazywania wiedzy i umiejętności, które w danych 
warunkach zapewnią powodzenie (sukces i władzę). W wychowaniu takim 
ważną rolę odgrywała przede wszystkim sztuka skutecznego przekonywania 
do swoich racji. Część historyków filozofii za sofistę uznawała również So-
kratesa80; z pewnością istnieją podobieństwa między nimi (m.in. podobień-
stwo środków i metod nauczania), jednak w kwestiach ściśle filozoficznych 
różnice są zasadnicze. Po pierwsze, Sokrates uznawał istnienie wiedzy jedy-
nej i pewnej, podczas gdy sofiści twierdzili, że wiedza jest względna, może 
być lepsza lub gorsza, w zależności od tego, w jakim stopniu zdobędzie ona 
uznanie81. Po drugie, sofiści, w odróżnieniu od Sokratesa uznawali stanowi-
sko relatywizmu w kwestii wartości82, filozof, podobnie jak sofiści, również 
podważa prawdy tradycyjne, jednak nie na rzecz konwencji, ale ze względu 
na „prawdę jedynie prawdziwą, dla której jest obojętne, czy wierzy w nią 
jeden człowiek czy całe społeczeństwo”83. Po trzecie wreszcie, w kwestii se-
mantyki, znaczenie terminów etycznych nie jest dla Sokratesa względne, nie 
zmienia się, jak u niektórych sofistów, w zależności od kontekstu (czasu, 
potrzeb, kultury itp.), ale jest niezmienne, takie, które zakłada możliwość 
adekwatnej definicji.

Powyżej wskazano wybrane, podstawowe cechy filozofii Sokratesa, ważne 
z perspektywy problematyki mądrości. Jej szczegółowa analiza i rekonstruk-
cja dokonana zostanie w kolejnych rozdziałach, należy jednak już na wstępie 

78 Arystoteles, Metafizyka, M 4, 1078b23–30, tłum. K. Leśniak.
79 Zob. I. Krońska, dz. cyt., s. 67.
80 Na ten temat zob. m.in. J. Sieradzan, dz. cyt., s. 258–273.
81 Zob. I. Krońska, dz. cyt., s. 68.
82 Zob. tamże.
83 Tamże, s. 69.
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zaznaczyć, że trudno o wyznaczenie jednoznacznej charakterystyki omawia-
nego zagadnienia. Wiąże się to nie tylko z pokazanym wyżej tzw. problemem 
Sokratesa, ale i tym, że jest ich kilka, nie w pełni komplementarnych, a sam 
filozof ostrego opisu nie podaje.

3.2.2. Definicja mądrości

Wśród dialogów sokratejskich, w których podejmowana jest problematyka 
mądrości, na szczególną uwagę zasługuje Obrona Sokratesa. Odnaleźć tam 
można wykładnię koncepcji mądrości, zarówno w sensie definicyjnym, jak 
i genetyczno-historycznym (powód, dla którego Sokrates zajął się badaniem 
mądrości). W dialogu tym filozof opisuje sytuację, w której jego przyjaciel 
Chejrefont zapytał wyrocznię delficką, czy istnieje ktoś mądrzejszy od Sokra-
tesa. Pytia odpowiada, że Sokrates jest najmądrzejszym z ludzi84. Ta zaska-
kująca dla Sokratesa odpowiedź stała się powodem, dla którego postanowił 
sprawdzić, na czym miałaby ta jego mądrość polegać. Metodą, jaką filozof 
obrał, była rozmowa z ludźmi, którzy powszechnie uchodzili za mądrych;

Poszedłem do kogoś z tych, którzy uchodzą za mądrych, aby jeśli gdzie, to tam przeko-
nać wyrocznię, że się myli i wykazać jej, że ten oto tu jest mądrzejszy ode mnie [...]85.

Odwiedził polityków, poetów, rzemieślników i po rozmowach stwierdził, 
że każdy z jego rozmówców uważał się za mądrego. Co więcej, twierdzili, że są 
mądrzy nie tylko w zakresie swojej dziedziny, ale i w innych, również w kwe-
stiach etycznych. Szczególnie z tym drugim stanowiskiem, tj. co do wiedzy 
w kwestiach etycznych, Sokrates nie mógł się zgodzić. Z rozmów, jakie z nimi 
prowadził, wynikało, że owszem, wiedzę posiadają, ale co najwyżej w danym 
rzemiośle, żaden z nich jednak nie mógł być uznany za mądrego w kwestiach 
etycznych, byli jedynie przekonani o swojej mądrości:

Otóż, kiedym tak [...] rozmawiał, zaczęło mi się zdawać, że ten obywatel wydaje się 
mądrym wielu innym ludziom, a najwięcej sobie samemu, a jest? Nie! A potem próbo-
wałem mu wykazać, że się tylko uważa za mądrego, a nie jest nim naprawdę86.

Wniosek z rozmów, jakie przeprowadził Sokrates, był zatem taki, że pod-
czas gdy inni ludzie są przekonani o swojej mądrości, jednocześnie nie będąc 
świadomi swojej niewiedzy, on sam jest świadom tego, że nie może być uzna-
ny za mądrego. Jeśli zatem zgodzić się ze zdaniem wyroczni, że Sokrates jest 

84 Zob. Obrona Sokratesa, 21a1–9.
85 Tamże, 21b8–c2, tłum. W. Witwicki.
86 Tamże, 21c5–d2.
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mądry, to mądrość ta może polegać jedynie na świadomości własnej niewie-
dzy. Omawiany filozof ujmuje to w następujących słowach:

Wróciwszy do domu, zacząłem miarkować, że od tego człowieka jednak jestem mą-
drzejszy. Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie nic o tym, co piękne i dobre, ale 
jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie, a ja jak nic nie wiem, tak mi się nawet i nie 
zdaje. Więc może o tę właśnie odrobinę jestem od niego mądrzejszy, że jak czegoś nie 
wiem, to i nie myślę, że wiem87.

Rozumienie mądrości, które proponuje Sokrates, sprowadza się do stwier-
dzenia, że mądrość jest świadomością braku mądrości. Można to przedstawić 
następująco:

[M1] Mądrość to wiedza o braku mądrości (tj. o tym, że nie jest się mą-
drym),

lub w innej wersji, bliższej literalnemu odczytaniu tekstu:

[M1*] Mądrość to wiedza o własnej niewiedzy (tj. o tym, że nic się nie wie)88.

Potwierdzają to również inne fragmenty Obrony Sokratesa, w których So-
krates stwierdza, że nic nie poznał, gdy chodzi o mądrość89, że celem jego 
misji jest odsłanianie udawanej mądrości i niewiedzy90, że nie być mądrym 
to tyle co udawać, że się wie to, czego się nie wie91, oraz kiedy mówi o sobie, 
iż jest mądry, bo nie mając dostatecznego pojęcia o tym, co dzieje się w Ha-
desie, zdaje sobie z tego sprawę92.

W powyższy sposób zdefiniowana mądrość implikuje jednak pewne prob-
lemy interpretacyjne. Po pierwsze (w [M1]), zawiera błędne koło, tj. nie mówi 
o tym, co należy rozumieć przez wyrażenie „mądrość”; w definiendum za-
wiera termin definiowany. Po drugie (w [M1*]), implikuje sprzeczność; jeśli 
mądrość to wiedza o własnej niewiedzy, to Sokrates nie może tego wiedzieć. 
Sprzeczność ta wydaje się jednak tylko pozorna. Aby rozwiązać wyżej po-
stawiony problem, należy zbadać, o jakim rodzaju wiedzy Sokrates mówi. 

87 Tamże, 21d4–9 (Πρόϛ ἐμαυτὸν δ’οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθπώπου ἐγὼ 
σοϕώτερός εἰ μι: κινδψνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτεροϛ οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, αλλ’οῦτος μὲν 
οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι: ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ 
τινι αὐτῷ τούτῳ σοϕώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι.) 

88 Taką możliwą interpretację sugeruje również S. Ryan, zob. tejże, Wisdom, dz. cyt.
89 Zob. Obrona Sokratesa, 23a6–10.
90 Zob. tamże, 23d6–7. 
91 Zob. tamże, 29a3–b2.
92 Zob. tamże, 29b3–6.
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Pomóc w tym może analiza wcześniej przytoczonej wypowiedzi, szczególnie 
następujący fragment: 

Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie nic o tym, co piękne i dobre [...]

Sokrates wskazuje, że wiedzą ważną z punktu widzenia bycia mądrym jest 
ta, która odnosi się do piękna i dobra (kalon k’agathon). Nie chodzi zatem 
o wiedzę w ogóle, ale o jej wybraną klasę. G.B. Matthews w Socratic Ignorance 
wyróżnia trzy rodzaje interesujących z punktu widzenia refleksji filozoficznej 
pojęć. Są to (1) pojęcia metafizyczne (metaphysical notions), jak czas, prze-
strzeń, byt, (2) pojęcia epistemologiczne (epistemological concepts), jak praw-
da i wiedza, (3) pojęcia etyczne (ethical concepts), jak cnota, dobro, sprawied-
liwość, pobożność93. Podobnie Vlastos, który twierdzi, że Sokrates wyróżnia 
wiedzę o faktach (factual knowledge, knowledge of fact) oraz wiedzę etyczną 
(moral knowledge, knowledge of a moral truth)94. Zgodnie z przytoczoną wyżej 
wypowiedzią Sokratesa można twierdzić, że interesują go przede wszystkim 
pojęcia natury etycznej (moralnej), zatem to, czego szuka w dialogu z obywa-
telami, to wiedza etyczna i to jej posiadanie ma stanowić wskaźnik mądrości. 
Żaden z rozmówców Sokratesa nie jest w stanie, mimo że początkowo to de-
klaruje, podać wystarczającego wyjaśnienia (definicji) tych pojęć. Podobnie 
zresztą i sam Sokrates, który, jak twierdzi, jest tego świadom95. Po uwzględ-
nieniu tych uwag definicja mądrości może brzmieć następująco:

[M2] Mądrość to wiedza dotycząca piękna i dobra (wiedza etyczna).

Mądrość zostaje tu utożsamiona z wiedzą etyczną. Jak wspomniano, za-
równo rozmówcy Sokratesa, jak i on sam wiedzy tej nie posiadają, różni ich 
jedynie przekonanie co do jej posiadania. Stanowi ona doskonałą realizację 
poszukiwań poznawczych. Zadanie to traktuje jednocześnie jako misję po-
wierzoną mu przez bogów:

Ja jeszcze i dziś chodzę i szukam tego, i myszkuję, jak bóg nakazuje, i między miesz-
czanami naszymi, i między obcymi, jeżeli mi się który wydaje mądry. I to mi tyle 
czasu zabiera, że ani nie miałem kiedy w życiu obywatelskim zrobić czegoś, o czym by 
warto było mówić, ani koło własnych interesów chodzić, ostatnią biedę klepię przez 
tę służbę bożą96.

93 Zob. G.B. Matthews, dz. cyt., s. 106.
94 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 43, 56, 73, 110.
95 Zob. Obrona Sokratesa, 21d6–7, tłum. W. Witwicki.
96 Tamże, 23b4–23c1 (Ταῦτ’ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν πεπιιὼν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ τον θεὸν 

καὶ τῶν ἀστῶν καὶ ξὲνων ἄν τινα οἴομαι σοϕὸν εἶναι. καὶ ἐμειδάν μοι μὴ δοκῇ, τῷ θεῷ βοηθῶν 
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Wprowadzenie charakterystyki mądrości jako [M2] nie rozwiązuje jeszcze 
wcześniej postawionego problemu (tj. w jaki sposób Sokrates może twier-
dzić, że jest mądry, jednocześnie uznając, że mądrość to wiedza o niewiedzy). 
Może dodatkowo problem komplikować: z jednej strony Sokrates twierdzi, 
że nie jest mądry (w sensie [M2]), z drugiej, że jest (w sensie [M1 i M1*]). 
W jego rozwiązaniu mogą pomóc fragmenty Obrony Sokratesa, w których 
filozof wprowadza dodatkowy podział typów mądrości. W trakcie obrony fi-
lozof stwierdza:

Bo ja, obywatele, przez nic innego, tylko przez pewnego rodzaju mądrość takie imię 
zyskałem. A cóż tam za mądrość taka? Taka może jest i cała ludzka mądrość! Dopraw-
dy, że tą i ja, zdaje się, jestem mądry. A ci, o których przed chwilą mówiłem, ci muszą 
pewnie być jakąś większą mądrością ponad ludzką miarę mądrzy, albo – nie wiem 
sam, co powiedzieć. Ja przynajmniej zgoła się na tej wyższej nie znam [...]97.

W innym miejscu dodaje:

A tak naprawdę podobno bóg jest mądry i w tej wyroczni to chyba mówi, że ludzka 
mądrość mało co jest warta, albo nic. I zdaje się, że mu nie o Sokratesa chodzi, a tylko 
użył mego imienia, dając mnie na przykład, jakby mówił, że ten z was, ludzie, jest 
najmądrzejszy, który jak Sokrates poznał, że nic nie jest naprawdę wart tam, gdzie 
chodzi o mądrość98.

Przytoczone fragmenty sugerują, że Sokrates rozróżnia mądrość ludzką 
(anthropine sophia) oraz mądrość właściwą bogom (sophia)99. Brak tego roz-
różnienia może sugerować, że Sokrates jest sceptykiem100. Sokrates jednak 
przyznaje, że mądrość ludzką posiada. Gdy deklaruje niewiedzę w odniesie-
niu do wiedzy filozofów przyrody, to jednocześnie głosi, że nie chce podej-
mować się refleksji wykraczającej poza ludzkie możliwości, której celem jest 

ἐνδείκνυμαι ὅτι οὐκ ἔστι σοϕός. καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχολὶας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶχαί μοι 
σχολὴ γέν ονεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ’ ἐν πενία μυπία εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν)  

97 Tamże, 20d6–20e5 (ἐγὼ γάρ, ῶ ἄδρες’ Αθεναῖοι, δι’οὐδὲν αλλ’ἦ διὰ δοϕίαν τινὰ τοῦτο τὸ 
ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοϕίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσωϛ ἀνθρωπίνη σοϕία: τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω 
ταύτην εἶναι σοϕόϛ. οῦτοι δὲ τάχ’ἄν, οὓς ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ ἢ κατ’ἄνθρωπον σοϕίαν σοϕοὶ εῖεν, 
ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω: οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι.) 

98 Tamże, 23a5–b3 (τὸ δέ κινδυνεύει, ῶ ἄνδρες, τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοϕὸς εἶναι, καὶ ἐν τῷ χρησμῷ 
τούτῳ τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοϕία ὀλίγου τινὸϛ ἀξία ἐστιν καὶ οὐδενός. καὶ ϕαίνεται 
τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, προσ κεχρῆσθαι δὲ τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, 
ὥσπερ ἄν εἰ εἴποι ὅτι’οῦτοϛ ὑμῶν, ῶ ἄνθρωποι, σοϕώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἕγνωκεν 
ὅτι οὐδεν ὸϛ ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθεᾳ πρόϛ σοϕίαν.)

99 Na ten temat zob. m.in. C.M. Young, The Socratic Elenchus, w: A Companion to Plato, 
dz. cyt.; G.B. Matthews, dz. cyt.

100 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. 1, s. 373.



38 Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

poznanie praw przyrody, jednocześnie zaniedbując wiedzę o człowieku101. 
Z kolei gdy stwierdza brak wiedzy w stosunku do wiedzy sofistów, to odrzuca 
przekonanie o posiadaniu wiedzy nieograniczonej. Podobnie w przypadku, 
gdy szuka odpowiedzi na pytanie o istotę mądrości polityków, rzemieślników 
i poetów; wtedy „odrzucał taką wiedzę, która była niemal zupełnie pozba-
wiona podstaw, gdyż opierała się albo na powierzchownym potraktowaniu 
problemów, albo na uzasadnieniu odwołującym się do samej tylko intuicji 
i naturalnej skłonności, albo na zarozumiałym uznaniu, że wie się wszystko 
tylko na tej podstawie, ponieważ ktoś opanował jakieś jedno rzemiosło”102. 
Stwierdzenie posiadania przez Sokratesa mądrości ludzkiej nie pociąga lo-
gicznie posiadania mądrości boskiej; tej drugiej nie posiada. Jest ona właści-
wa wyłącznie bogom. W jej kontekście mądrość ludzka jest czymś kruchym 
i znikomym i może być określona jako niewiedza (agnoia)103.

W tym miejscu pojawia się, tylko zaznaczone wyżej, pytanie. Miano-
wicie, czy mądrość Sokratesa miała wyłącznie negatywny charakter? Otóż, 
w niektórych miejscach dialogów Sokrates wypowiadał różnego rodzaju 
twierdzenia pozytywne104. Z pewnością nie wszystkie mogłyby być uznane 
za wystarczająco uzasadnione, ale część z nich, jak sugeruje m.in. Vlastos, 
może być identyfikowana jako wiedza stanowiąca o mądrości ludzkiej105. 
Po pierwsze, pomimo że filozof w dialogach z innymi nie dochodzi do osta-
tecznych, definicyjnych rozstrzygnięć, to jednak część z ustalonych tam 
twierdzeń uznawał za niepodważalne106 (za pomocą środków możliwych 
do użycia w tym dialogu); „A że krzywdy wyrządzać i nie słuchać lepszego 
od siebie – boga czy człowieka, jest czymś złym i hańbą – to wiem”107.Wie-
dza, mimo że niepewna, nie ściśle definicyjna, stanowiła jednak istotny kor-
pus jego przekonań. Po drugie, obok fragmentów, które sugerują negatywną 
koncepcję mądrości, są i te, w których stwierdza jedynie słabość mądrości 
ludzkiej wobec boskiej108. Jeśli zgodzić się na uznanie pewnych przekonań 
Sokratesa za przejaw mądrości ludzkiej, to jego koncepcja nie ma wyłącznie 
charakteru negatywnego. Takie rozwiązanie otwiera filozofowi drogę nie 
tylko do podważania przekonań rozmówców, ale i poszukiwania wiedzy 
etycznej, co zresztą czyni.

W związku z powyższymi uwagami można stwierdzić, że Sokrates czyni 
dwa następujące podziały w odniesieniu do wiedzy i mądrości:

101 Zob. tamże.
102 Zob. tamże.
103 Zob. C.M. Young, dz. cyt., s. 58; G.B. Matthews, dz. cyt., s. 115.
104 Na ten temat zob. R. Legutko, dz. cyt., s. 340–345.
105 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 62.
106 Zob. R. Legutko, dz. cyt., s. 341.
107 Obrona Sokratesa, 29b6–8, tłum. W. Witwicki.
108 Zob. m.in. Obrona Sokratesa, 20d5–e7, 23a5–6.
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1.  wiedza o faktach – wiedza etyczna
2.  mądrość ludzka – mądrość boska

Przedmiotem swego filozoficznego zainteresowania uczynił wiedzę etycz-
ną, tj. wiedzę z zakresu moralności, a w odniesieniu do mądrości on sam jest 
mądry w sensie mądrości ludzkiej. Kiedy stwierdza, że jest mądry, to można 
to rozumieć w ten sposób, że wie, że nie jest mądry w sensie boskim i/lub 
że posiada pewne przekonania, które jednak nie są uzasadnione w stopniu 
wymaganym w przypadku mądrości boskiej.

Powyższy podział rozwiązuje ewentualny problem wcześniej wskazanych 
definicji ([M1] i [M1*]) dzięki identyfikacji różnych znaczeń pojęcia wiedzy 
i mądrości. Definicja(e) mądrości mogłaby zatem teraz wyglądać następująco:

[M3] Mądrość boska to wiedza pewna, właściwa bogom,

a biorąc pod uwagę to, że Sokrates jest zainteresowany wybraną dziedziną 
wiedzy – wiedzą etyczną:

[M4] Mądrość ludzka to bycie przekonanym o braku mądrości boskiej 
i/lub posiadanie przekonań osiągalnych i niepodważalnych w dialogu 
(w szczególności z zakresu etyki).

A zatem:

[M4*] Mądrość ludzka to przekonanie o braku wiedzy pewnej i/lub posia-
danie przekonań osiągalnych i niepodważalnych w dialogu (w szczególno-
ści z zakresu etyki).

W powyższym sformułowaniu pojawiają się dwa wyrażenia, które należy 
w tym miejscu przynajmniej elementarnie objaśnić109. Są to: „przekonanie” 
oraz „pewna wiedza etyczna”. Przez pojęcie przekonania można w skrócie 
rozumieć pewien stan poznawczy polegający na uznaniu danego zdania 
za prawdziwe. W tym sensie pojęcie przekonania nie jest synonimem pojęcia 
wiedzy, nie spełnia warunków wiedzy w sensie klasycznym. Pozwala to jed-
nak na uznanie, że Sokrates, nie posiadając wiedzy w sensie ścisłym, może 
posiadać przekonanie co do jej braku. W innym przypadku, co zostało poka-
zane wcześniej, nie mógłby wiedzieć, że nie wie. Co do „pewnej wiedzy etycz-
nej”, to wydaje się, że należy to rozumieć jako wiedzę w sensie klasycznym, 

109 Szczegółowe wyjaśnienie tych wyrażeń zastanie przeprowadzone w dalszych częściach 
książki, gdzie zostaną przytoczone interpretacje problematyki mądrości wskazane przez wybra-
nych komentatorów.
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z tym że ograniczoną do dziedziny etyki. Jeśli zatem Sokrates twierdzi, że jej 
nie posiada, to nie posiada takiego przekonania z zakresu etyki, co do któ-
rego mógłby twierdzić, że jest zarazem prawdziwe i uzasadnione110. Kenny 
i Matthews wskazują, że wiedzę tę można rozumieć jako wiedzę o charakterze 
definicyjnym111. Kiedy zatem filozof pyta, czym jest męstwo, piękno czy spra-
wiedliwość, to szuka odpowiedzi na pytanie „Co to jest F?” (What is F-ness?), 
gdzie F dotyczy dziedziny etyki. Adekwatna odpowiedź na to pytanie musi za-
wierać warunki konieczne i wystarczające, których spełnienie pozwoli, zgod-
nie z prawdą, uznać, że x jest F. Matthews dodatkowo wprowadza warunek 
informatywności definicji, powołując się na fragment z Eutyfrona, w którym 
Sokrates wymaga warunku postrzegania zmysłowego dla właściwie sformu-
łowanej definicji112.

Przedstawiona wyżej interpretacja sokratejskiej mądrości zgodna jest 
w dużej części z analizami m.in. T.C. Brickhouse’a i N.D. Smitha113, którzy 
twierdzą, że nauczyciel Platona rozróżnia dwa rodzaje wiedzy. Pierwszy utoż-
samiony jest z wiedzą, która czyni jej posiadacza mądrym, drugi rodzaj nie 
ma tej własności (one which makes its possessor wise and one which does not). 
Pierwsza to wiedza pewna, definicyjna, która utożsamiona jest z mądrością 
boską (divine wisdom). Druga, którą Sokrates posiada, wiąże się ze świado-
mością braku wiedzy pewnej jak i posiadaniem uzyskanych m.in. w dialogu 
przekonań. W tym kontekście możemy mówić o mądrości ludzkiej (human 
wisdom). Zgodnie z interpretacją wspomnianych autorów, kiedy Sokrates 
twierdzi, że nie posiada wiedzy, to nie posiada wiedzy wyższego stopnia, ta-
kiej, która czyni mądrym w sensie boskim. Posiada jedynie wiedzę niższego 
stopnia (mądrość w sensie ludzkim).

Z kolei H. Benson, sugeruje, że omawiany filozof uznaje twierdzenie, iż nie 
jest możliwa wiedza o czymkolwiek, jeśli nie posiada się wiedzy pewnej (de-
finicyjnej), tj. nie zna koniecznych i wystarczających warunków dla uznania, 
że dana rzecz jest tym, czym jest114. W tym sensie Sokrates uznaje koniecz-
ność posiadania wiedzy pewnej (definicyjnej) dla możliwości adekwatnego 
udzielania odpowiedzi na zagadnienia etyczne. Jeśli filozof twierdzi, że wie, 
że nic nie wie, to oznacza to, przede wszystkim, iż nie posiada wiedzy w od-
niesieniu do spraw istotnych. Tym, co odróżnia Sokratesa od polityków, poe-
tów i rzemieślników, jest właściwa ocena tego, czego on sam nie wie. Jednak 
jeśli jest od nich mądrzejszy, to nie dlatego że więcej wie, ale dlatego, że kiedy 
oni myślą, iż posiadają wiedzę, której w rzeczywistości nie posiadają, Sokrates 

110 Na temat rozumienia wiedzy u Sokratesa zob. m.in. R. Legutko, dz. cyt., s. 279–363.
111 Zob. A. Kenny, A New History of Western Philosophy, t. 1, dz. cyt., s. 151; G.B. Matthews, 

dz. cyt., s. 105.
112 Eutyfron, 6e1–5, tłum. W. Witwicki.
113 Zob. G.B. Matthews, dz. cyt., s. 115.
114 Zob. tamże, s. 114.
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nie ma takiego przekonania115. Zgodnie ze stanowiskiem Bensona nauczyciel 
Platona jest sceptykiem; jednak nie w sensie uznawania stanowiska, że nic 
nie może być poznane (świat jest niepoznawalny), ale w sensie przekonania, 
że on sam wie niewiele (he knows almost nothing) i że w trakcie przepro-
wadzanych rozmów znalazł tylko kilku, którzy coś wiedzą (few others who 
do know something)116.

Wspominany wcześniej Vlastos117 pojawiające się interpretacje stanowiska 
Sokratesa w kwestii wiedzy i mądrości sprowadza do dwóch następujących:

(1)  kiedy Sokrates twierdzi, że nie posiada wiedzy, tak naprawdę nie ma 
tego na myśli. Twierdzenie to ma służyć jedynie jako zachęta kierowa-
na do jego rozmówców, po to by zachęcić ich do dyskusji (stanowisko 
m.in. N. Gulleya);

(2)  kiedy Sokrates twierdzi, że nie posiada wiedzy, to ma na myśli to, że jej 
nie posiada, a tym, co mu pozostaje, są prawdziwe przekonania (true 
belief) (stanowisko m.in. T. Irwina).

Wedle autora tej klasyfikacji każde z tych stanowisk jest nie do utrzymania 
i sam proponuje inne rozwiązanie. Uzasadnia to m.in., odwołując się do przy-
wołanego wcześniej fragmentu Obrony Sokratesa118, w którym filozof, zwraca-
jąc się do sądu, stwierdza brak mądrości, oraz Gorgiasza, gdzie Sokrates de-
klaruje poszukiwanie, jak i, w pewnym zakresie, posiadanie wiedzy119. Kiedy 
Sokrates twierdzi, że wie, że nic nie wie lub że mądrość to wiedza o niewiedzy, 
to zakłada dwa sposoby rozumienia wyrażenia „wiedza”: (a) wiedza w sen-
sie słabszym (knowledge in weaker sense) oraz (b) wiedza w sensie mocnym 
(knowl edge in strong sense)120. Ta druga ma charakter wiedzy niezawodnej 
(infallible) i pewnej (certain) (S wie to i tylko to, co do czego jest w sposób nie-
omylny, niezawodny przekonany). Pojęcie wiedzy rozumiane w ten sposób 

115 Zob. H.H. Benson, Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato’s Early Dialogues, 
Oxford University Press, New York 2000, s. 170, podaję za: G.B. Matthews, dz. cyt., s. 114.

116 Zob. tamże.
117 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 39.
118 Obrona Sokratesa, 29b2–6.
119 „[...] ja przynajmniej myślę, będzie nam wszystkim gwałtownie zależało, żeby się dowie-

dzieć, co jest prawdą w naszej kwestii, a co fałszem”, Platon, Gorgiasz, 505e4–6; „Ja wiem dobrze, 
że jeśli ty się zgodzisz ze mną na to, w co moja dusza tylko wierzy, to już to będzie sama prawda”, 
Gorgiasz, 486e6–7.

120 „Sokrates może zaprzeczyć i zwykle zaprzecza temu, że posiada wiedzę, jednocześnie 
będąc świadomym tego, że ją posiada. By rozwiązać ten paradoks, wystarczy założyć, że używa 
on wyrażenia ‘wiedza’ na dwa sposoby. Kiedy deklaruje, że nic nie wie, odnosi się do wiedzy 
w sensie mocnym, [...] tj. w takim, w którym, gdy twierdzimy, że ktoś wie, to jednocześnie uzna-
jemy, że stwierdza coś, co do czego posiada pewność (one is claiming certainly). Takie stanowisko 
pozwala Sokratesowi jednocześnie uznać, że posiada jeszcze inny rodzaj wiedzy, wiedzę moralną 
w sensie słabym [...]”. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 49, tłum. własne.
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Vlastos oznacza indeksem C – wiedzaC (knowledgeC)121. Wydaje się, że moż-
na to rozumieć jako wiedzę w sensie klasycznym (episteme), tj. prawdziwe 
i uzasadnione przekonanie122. Pojęcia wiedzy w sensie słabym Sokrates uży-
wa, kiedy mówi, że coś wie w odniesieniu do zagadnień etycznych, jednak 
nie ma to charakteru wiedzy pewnej; to wiedza dostępna w dialogu sokra-
tejskim (S wie to i tylko to, co jest przekonaniem w możliwie najwyższym 
stopniu pewnym i niezawodnym osiągalnym w dialogu)123. Ma ona charakter 
zawodny (fallible) i nie spełnia tak wysokich standardów, jak wiedza w sensie 
mocnym. W ten sposób rozumiana oznaczona jest przez autora indeksem E 
– wiedzaE (knowledgeE), a jej formalna charakterystyka przedstawia się w spo-
sób następujący124:

S wieE, że p wtedy i tylko wtedy, gdy:
 (i)  S jest przekonany, że p na podstawie (on evidence) q;
 (ii)  p jest prawdziwe i q jest prawdziwe;
 (iii)  q jest racjonalną podstawą (reasonable evidence) dla przekonania, 

że p;
 (iv)  p nie wynika logicznie z q (jest możliwe, że q jest prawdziwe, a p fał-

szywe).

Jako przykład może posłużyć sytuacja125, w której ktoś jest przekonany, 
że wychodząc z domu, zamknął drzwi, a uzasadnia to, odwołując się do swojej 
pamięci. Jednak z tego, że ktoś pamięta, że zamknął drzwi, nie wynika logicz-
nie, że drzwi zostały zamknięte (rozumowanie takie nie jest podstawieniem 
schematu wnioskowania dedukcyjnego). Jak zostało wspomniane wcześniej, 
w przypadku Sokratesa wiedzaE odnosi się do dziedziny etyki. Relację między 
tymi rodzajami wiedzy Vlastos przedstawia następująco:

Nie budzi wątpliwości, że Sokrates używa pojęcia wiedzy dwojako, odrzucając jego 
rozumienie typowe dla współczesnych mu filozofów, a nazywane tutaj wiedząC, opie-
rające się na koncepcji niezawodnej pewności (infallible certainty). Pojmuje on nato-
miast wiedzę jako wysoce zawodną (highly fallible knowledge), określaną tutaj mianem 
wiedzyE, która oznacza, że stwierdzenie, iż wie się, że p jest po prostu stwierdzeniem, 
że p pozwala osiągnąć przewagę w dialogu elenktycznym, tj. wyłożenie p w dialogu 
elenktycznym z oponentem zapewni dominację p (if he were to pit it against its contra-
dictory in elenctic argument it would prevail)126.

121 Zob. tamże, s. 55.
122 Zob. tamże, przypis autora, s. 51.
123 Zob. G.B. Matthews, dz. cyt., s. 113.
124 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 51.
125 Powołuję się na przykład Vlastosa, zob. tamże, s. 51–52.
126 G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 67, tłum. własne.
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Kiedy zatem Sokrates stwierdza, że coś wie, odnosi się do wiedzy w sensie 
słabym – wiedzyE, osiągalnej w dialogu, kiedy natomiast stwierdza, że nie 
ma wiedzy o tym co ważne, odnosi się do wiedzy w sensie mocnym – wie-
dzyC. Biorąc pod uwagę uwagi Vlastosa, charakterystyka mądrości u Sokrate-
sa może wyglądać następująco:

Jeżeli:
(1)  wiedza pewna to wiedzaC i
(2)  wiedza zawodna to wiedzaE,

to, biorąc pod uwagę definicje [M3] oraz [M4]:
(3)  mądrość boska to wiedzaC i
(4)  mądrość ludzka to wiedzaE

Jeśli z kolei Sokrates twierdzi, że wie, że nic nie wie, to może to być rozumiane 
jako:

(5)  Sokrates twierdzi, że wieE, że nic nie wieC

Autor tak podsumowuje swoją interpretację:

[Sokrates – przyp. T.L.] odnosi wyrażenie „mądrość” (i „wiedza”) do dwóch radykal-
nie różnych wytworów poznawczych (cognitive achievements), jeden z nich jest przez 
niego osiągany, podczas gdy drugi – nie. Mądrość ludzka, którą wyznaje, może być 
interpretowana jedynie jako wiedzaE, polegająca na tym, że jedyną drogą jej szukania 
jest dialog (elenchos). [...] Ta mądrość ludzka, w porównaniu z mądrością boga, który 
jest mądry w sensie właściwym (really wise), jest niewiele warta (worthless)127.

Relatywnie krytyczną interpretację przedstawia S. Ryan128. Autorka wska-
zuje na kilka możliwych interpretacji definicji mądrości u Sokratesa, które 
poddaje krytyce, zarówno wewnętrznej (tj. przez odniesienie do tekstu dia-
logów), jak i zewnętrznej (tj. przez zestawienie ze sposobem użycia omawia-
nego wyrażenia w dyskursie potocznym). Według niej analiza wypowiedzi 
Sokratesa pozwala sformułować dwa następujące typy definicji mądrości129:

[EP] Mądrość jako epistemiczna pokora (epistemic humility).
[ET] Mądrość jako epistemiczna trafność (epistemic accuracy).

127 Tamże, s. 62.
128 Zob. S. Ryan, Wisdom, dz. cyt.; tejże, What Is Wisdom?, dz. cyt.
129 Zob. tamże.
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Zarówno [EP], jak i [ET] występują w dwóch wersjach. Oba typy opiera-
ją się w głównej mierze na wcześniej przywoływanych fragmentach Obrony 
Sokratesa, w których filozof wspomina o poszukiwaniu mądrości wśród po-
lityków, rzemieślników i poetów130, gdzie powołuje się na wyrocznię delfi-
cką, uznającą Sokratesa za najmądrzejszego z ludzi131 oraz do tych, w których 
występuje odwołanie do mądrości boskiej132. Na podstawie wspomnianych 
fragmentów zrekonstruować można taką oto definicję:

[EP1] S jest mądry wtedy i tylko wtedy, gdy S jest przekonany, że nie jest 
mądry133.

Przyjęcie takiej wersji jest jednak, według autorki, problematyczne 
z dwóch powodów: (1) w tekście dialogu nie wyklucza się, że Sokrates wierzy 
wyroczni, która twierdzi, że jest mądry. Gdyby był przekonany, że nie jest 
mądry, odrzuciłby wszelkie próby weryfikowania opinii wyroczni. Jeśli podjął 
to wyzwanie, to przyjął, że przynajmniej na pewnym poziomie jest mądry 
(he believes, on some level, that he is wise). Jeśli jest przekonany, że jest mą-
dry, to zgodnie z [EP1] nie jest mądry. Sokrates jednak nigdzie nie twierdzi, 
że po uzyskaniu informacji od wyroczni utracił mądrość. Definicja ta nie jest 
zatem zgodna z tekstem; (2) takie rozwiązanie jest kontrintuicyjne. Od osoby 
mądrej oczekuje się, że będzie świadoma swej mądrości. Trudno też przyjąć, 
że jeżeli ktoś jest przekonany, że nie jest mądry, to jest mądry; raczej zgodzi-
my się co do tego, że przekonanie wielu ludzi, iż nie są mądrzy, rzeczywiście 
odpowiada prawdzie. Wobec powyższych problemów Ryan proponuje drugą 
wersję [EP], która przyjmuje postać:

[EP2] S jest mądry wtedy i tylko wtedy, gdy S jest przekonany, że nic 
nie wie134.

Wersja ta akcentuje ideę, wedle której mądrzy ludzie są przekonani o bra-
kach w swojej wiedzy. Jednak i ta koncepcja jest nie do przyjęcia (według 
S. Ryan) z podobnych powodów jak powyższa. Poza tym sam Sokrates stwier-
dza, że niektórzy ludzie (np. rzemieślnicy) posiadający wiedzę135, gdyby tylko 
ograniczyli swoją pewność i mieli świadomość tego, czego nie wiedzą, mogli-
by zostać uznani za mądrych. Chodzi zatem o dystans do wiedzy, a nie sam 
fakt jej posiadania.

130 Zob. Obrona Sokratesa, 21b8–10.
131 Zob. tamże. 21a4–9.
132 Zob. tamże, 23a5–10.
133 „S is wise iff S believes s/he is not wise”.
134 „S is wise iff S believes S does not know anything”.
135 Zob. Platon, Obrona Sokratesa, 22d3, tłum. W. Witwicki.



45Analiza filozoficzna koncepcji mądrości Sokratesa, Platona i Arystotelesa

Drugi typ definicji ([ET]) podkreśla trafność osoby mądrej co do tego, 
co wie, a czego nie wie. Jej pierwsza wersja brzmi:

[ET1] S jest mądry wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich p (S jest prze-
konany, że wie, że p wtedy i tylko wtedy, gdy S wie, że p)136.

Definicja ta wyraża sąd, że mądrość cechuje osobę, która wszystko, 
co do czego jest przekonana, że wie, to stanowi wiedzę, a jeśli wie, to jest 
przekonana, że wie. Korpus przekonań takiej osoby to zatem wyłącznie te, 
które są prawdziwe i uzasadnione. S. Ryan podkreśla, że mimo iż interpre-
tacja ta może być zgodna z tekstem dialogu (Sokrates uznaje swoją mądrość 
i, przynajmniej w jakimś zakresie, wiedzę posiada), to jednak nie jest zgodna 
z potocznym rozumieniem mądrości. Trzeba by się zgodzić bowiem z tym, 
że nikt nigdy nie był mądry. Zgodnie z [ET1] wystarczy jedno fałszywe prze-
konanie, aby odmówić danej osobie bycia mądrym. Warunki podane w tej de-
finicji wydają się zbyt mocne. Przykłady Goethego, Einsteina czy Gandhiego 
wskazują, że są osoby, które mogłyby być uznać za mądre, bez odmawiania im 
jednocześnie prawa do posiadania częściowo fałszywych poglądów. W związ-
ku z powyższym autorka proponuje słabszą wersję [ET2]:

[ET2] S jest mądry wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich p (S jest prze-
konany, że wie, że p wtedy i tylko wtedy gdy przekonanie, że p jest wysoce 
uzasadnione)137.

Wiedza jest tu rozumiana w sensie słabszym; dopuszcza się możliwość, 
że ktoś posiada wiedzę, mimo że jego przekonania są fałszywe, ale jednocześ-
nie stopień ich uzasadnienia jest wysoki. Interpretacja ta opiera się na idei 
sokratejskiego dialogu, mianowicie, że filozof nie odmawia wiedzy z powodu 
fałszywych przekonań, ale z powodu braku właściwego uzasadnienia głoszo-
nych przez oponentów tez. Definicję [ET2] spełnia np. uczony, który formu-
łuje jakieś prawo naukowe, będące w niewielkim zakresie fałszywe, ale biorąc 
pod uwagę stan ówczesnej wiedzy, przekonanie co do jego prawdziwości jest 
wysoce uzasadnione. Wedle S. Ryan definicja ta, podobnie jak wcześniejsze, 
jest kontrintuicyjna. Jako kontrprzykład może służyć sytuacja, w której dana 
osoba posiada wiedzę, jednak dotyczy ona wyłącznie wybranej dziedziny, nie-
związanej z kwestiami istotnymi (np. etycznymi). Taką osobę trudno uznać 
za mądrą. Z perspektywy użycia języka potocznego jest ona zatem nieade-
kwatna.

136 „S is wise iff for all p, (S believes S knows p iff S knows p)”.
137 „S is wise iff for all p, (S believes S knows p iff S’s belief in p is highly justified)”.
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Jak zostało wspomniane, interpretacja, jaką przedstawia S. Ryan, spro-
wadza się w dużym stopniu do krytyki definicji mądrości zrekonstruowanej 
z twierdzeń Sokratesa. Warto w tym miejscu krótko wskazać na możliwe jej 
błędy. Po pierwsze, autorka nie rozróżnia sposobów rozumienia pojęcia wie-
dzy u Sokratesa. Jest to jeden z powodów odrzucenia definicji [EP1] i [EP2]. 
Wydaje się, że ich przyjęcie (np. tak jak czyni to Vlastos) może te definicje 
po części uchronić przed podaną tu krytyką: ktoś może być przekonany, że jest 
mądry w sensie słabszym, nie będąc mądrym w sensie mocnym, podobnie 
z wiedzą, można wiedzieć, że się nie wie, zakładając, że słabość dostępnej wie-
dzy ma się nijak do wiedzy w sensie mocnym. W takim przypadku twierdze-
nie autorki, iż trudno przyjąć, że jeżeli ktoś jest przekonany, że nie jest mądry, 
to jest mądry, nie jest już tak oczywiste. Po drugie, autorka nie uwzględnia 
szerszego kontekstu myśli filozofa, mianowicie twierdzenia. zgodnie z któ-
rym, jeśli ktoś ma wiedzę etyczną (mądrość). to będzie zachowywał się etycz-
nie138. Mądrość nie ma dla Sokratesa charakteru wyłącznie teoretycznego (po-
znawczego), ale i praktyczny (przekłada się na zgodne z nią działanie); jeśli 
ktoś ją posiada, to jest to jednocześnie gwarancja tego, że zgodnie z nią będzie 
działał. Przyjęcie tego założenia może wzmocnić ewentualną argumentację 
na rzecz przyjęcia sokratejskiej definicji mądrości. Po trzecie, brak rozróżnie-
nia na wiedzę w sensie słabym i mocnym powoduje, że [ET1] autorka traktuje 
jako możliwą pełną wykładnię sokratejskiej mądrości. Zakładając powyższe 
rozróżnienie, [ET1] zgodna jest z definicją mądrości boskiej (sophia) i jako 
taka jest jedną z dwóch jej rodzajów przyjmowanych przez filozofa. Nato-
miast osłabiona wersja w postaci [ET2] staje się tym, co wcześniej zostało 
określone jako mądrość ludzka (anthropine sophia). Dodatkowo, odrzucenie 
[ET2] na mocy argumentu z języka potocznego (tj. za mądrą nie uznamy oso-
by, która posiada szeroką wiedzę, ale spoza dziedziny etycznej) nie jest zgodne 
z tekstem dialogu; Sokrates wyraźnie zastrzega, że wiedza najbardziej war-
tościowa dotyczy kwestii etycznych139. Ostatecznie zatem, po wprowadzeniu 
do propozycji S. Ryan modyfikacji przede wszystkim co do sposobów użycia 
pojęcia wiedzy w przytaczanych dialogach Platona, jej propozycja nie odbiega 
znacząco od wcześniej prezentowanych.

Podsumowując powyższe uwagi, na podstawie wypowiedzi Sokratesa trud-
no o jednoznaczną i ostrą definicję mądrości. Jednak próby analizy, wspoma-
gane współczesnymi interpretacjami wskazują, ogólnie rzecz ujmując, że po-
jęcie to filozof rozumiał na dwa sposoby: jako (a) mądrość ludzką (anthropine 
sophia, mądrość w sensie słabym) i (b) mądrość boską (sophia, mądrość w sen-
sie mocnym). Pierwsza to wiedza niepewna, podważalna, na miarę ludzkich 
możliwości poznawczych, dotycząca „spraw podstawowych” (etycznych), 

138 Problem ten zostanie szerzej omówiony w dalszej części pracy.
139 Zob. Obrona Sokratesa, 21d4–9.
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możliwa do osiągnięcia w procesie dialogu (elenchos). Wiąże się ona również 
z przekonaniem o brakach we własnej wiedzy w relacji do wiedzy boskiej. 
Druga, pewna, rozumiana jako prawdziwe i uzasadnione przekonanie, którą 
posiadają wyłącznie bogowie. W kolejnym rozdziale przedstawiona zostanie 
metoda jej (mądrości ludzkiej) osiągania.

3.2.3. Metoda osiągania mądrości

Metodą, jaką przyjmuje Sokrates w swojej działalności filozoficznej, jest me-
todyczny dialog (elenchos). To względnie stała metoda, polegająca na szcze-
gółowej analizie poglądu wygłaszanego przez oponenta, głównie w celu 
sprawdzenia, czy nie zawiera sprzeczności140. Nie była to zatem, przynajmniej 
w praktyce, metoda osiągania wiedzy pewnej (mądrości boskiej). W rozmo-
wach, które prowadził Sokrates, trudno o jednoznaczne wnioski w postaci 
charakterystyki definicyjnej. Metoda ta sprowadzała się w dużym stopniu 
do wykazania błędów w systemie przekonań rozmówcy i jako taka mo-
gła co najwyżej doprowadzić do mądrości ludzkiej. To, co Sokrates osiąga, 
to świadomość niewiedzy (rzadko twierdzeń pozytywnych), co czyni przez 
wykazanie sprzeczności i twierdzeń fałszywych w systemie przekonań. Filo-
zof metodę tę porównuje do pracy akuszerki, która pomimo że przyczynia się 
do powstania bólu, to jednocześnie ten ból koi141. W Teajtecie tak oto wyjaś-
nia, co osiągnąć można dzięki jego metodzie:

[...] czegoś lepszego będziesz pełen po dzisiejszym rozważaniu, a jeślibyś był dalej 
próżen, mniej będziesz nieznośny dla tych, z którymi będziesz obcował, będziesz ra-
czej łagodny i skromny; nie będzie ci się zdawało, że wiesz coś, czego nie wiesz (οὐκ 
οἰόμενος εἰδέναι ἃ μὴ οἶσθα)142.

Wykazanie słabości w systemie wiedzy rozmówcy ma w dużej mierze cha-
rakter ściśle logiczny; opiera się w istotnej części na schemacie rozumowania 
niezawodnego (dedukcyjnego). Formalna struktura elenchos, za Vlastosem, 
przedstawia się następująco143:

(1)  rozmówca Sokratesa stawia tezę p, którą filozof uznaje za fałszywą 
i dąży do jej obalenia;

140 Zob. R. Legutko, dz. cyt., s. 299.
141 „A cierpią naprawdę ci, co ze mną obcują; to samo, co kobiety rodzące. Męczą się bez-

radnego pełni bólu, dniami i nocami – znacznie bardziej niż tamte kobiety. Tę mękę wywoływać 
i koić moja sztuka potrafi”, Teajtet, 141–151d, tłum. W. Witwicki.

142 Tamże, 210c1–c4.
143 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 11.
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(2)  filozof pozornie przyjmuje tezę p, jednocześnie twierdząc, że q i r, które 
traktuje jako przesłanki dla dalszego rozumowania;

(3)  Sokrates przeprowadza rozumowanie, którego wnioskiem jest twier-
dzenie: jeżeli q i r to nie-p; rozmówca uznaje ten wniosek (który jest 
sprzeczny z jego pierwotnym twierdzeniem, że p);

(4) Sokrates stwierdza, że wykazał, że nie-p jest prawdą, a p fałszem.

Podobną rekonstrukcję argumentacji Sokratesa przedstawia R. Legutko, 
według którego posiada ona następującą strukturę144:

(1) rozmówca Sokratesa formułuje zdanie A;
(2) Sokrates wypowiada zdania Q;
(3) Sokrates dowodzi, że ze zdań Q wynika nie-A;
(4) zdanie nie-A zostaje uznane za prawdziwe, natomiast A za fałszywe.

Rozumowanie, które przeprowadza Sokrates, a za nim jego rozmówca, 
prowadzi do przyjęcia niekorzystnych dla tego drugiego wniosków. Traktując 
zdania zawarte w punktach (1) i (2) (p, q, r – G. Vlatos; A, Q – R. Legutko) 
jako przesłanki rozumowania i uznając prawdziwość (3), uzyskujemy sprzecz-
ność (p i nie-p; A i nie-A). Problem stanowi punkt (4) oraz status przesłanek 
w (2). Z samego faktu wykazania sprzeczności nie wynika, że zdanie nie-A jest 
prawdziwe. Przywołani wcześniej autorzy proponują dodatkowe założenie 
co do przekonania Sokratesa o wadze spójności poglądów145. Mianowicie 
sprzeczność w systemie wiedzy jest świadectwem fałszywych poglądów. Jeśli 
zatem to, co wyrażone w (1), jest fałszem, zgodnie z zasadą niesprzeczności, 
jego zaprzeczenie musi być prawdą; stąd punkt (4). Natomiast co do zdań sta-
nowiących przesłanki w (2), to nie są one przez rozmówców Sokratesa kwe-
stionowane, ale on sam je wprowadza. Mają różny status, jedne są prawdziwe, 
intuicyjne, inne nieoczywiste, część z nich to zdania analityczne, część – em-
piryczne146. Przez Sokratesa było ono traktowane „[...] jako podstawowe dla 
zrozumienia kontekstu, w którym można wypowiadać zdania A i nie-A. Wy-
powiadając te zdania, Sokrates nie wykazywał się jakąś szczególną wiedzą ani 
kompetencją w konkretnej problematyce, ani znajomością ogólniejszej teorii 

144 Zob. R. Legutko, dz. cyt., s. 303. Autor w takich słowach opisuje własną propozycję: 
„[...] moja interpretacja elenchosu wiele zawdzięcza pomysłowi Vlastosa. Różni się w szczegó-
łach, lecz w takich, które mają ważne konsekwencje dla całej interpretacji Sokratesa. Podkreślam, 
że zdania Q etc., choć mają zgodę rozmówców, jednak są zdaniami, które sformułował Sokrates 
i wskazał jako ważne dla kontekstu, w jakim się rozważa problem. [...] moja wersja zmienia pro-
porcje udziału Sokratesa i rozmówcy w dialogu elenktycznym, wskazując tego pierwszego jako 
osobę dominującą”, tamże, s. 302.

145 Zob. tamże, s. 301–302 (w tym przypisy).
146 Zob. tamże, s. 303.
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rzeczywistości”147. Tym, co pozwalało mu identyfikować kontekst pojęciowy, 
była „swoista wrażliwość epistemologiczna”148.

Jako przykład zastosowania elenchos posłużyć może fragment, w którym 
Sokrates odpiera zarzuty Meletosa posądzającego go o bezbożność;

[Sokrates] [...] Ja, twoim zdaniem, [...] w ani jednego boga nie wierzę?
[Meletos] Nie, na Dzeusa, ani troszeczkę!
[S] Tyś bardzo niewierny człowiek, Meletosie, i to nawet mnie się zdaje, ty samemu 
sobie nie wierzysz. [...] Bo mnie się wydaje, że on sam sobie zaprzecza w skardze; tak 
jakby mówił: popełnia zbrodnię Sokrates, w bogów nie wierząc, ale w bogów wierząc. 
[...] Doprawdy, rozpatrzcie ze mną obywatele, jak on to, moim zdaniem, mówi; a ty 
nam odpowiadaj, Meletosie. [...] Meletosie, czy istnieje taki człowiek, który wierzy 
w istnienie spraw ludzkich, a w istnienie ludzi nie wierzy? [...] Czy jest ktoś, kto w ist-
nienie koni nie wierzy, a tylko w roboty końskie? [...]
[M] Nie ma takiego!
[S] [...] Ty mówisz, że ja duchy uznaję i nauczam o nich; inna rzecz nowe, czy stare. [...] 
Zatem jeśli ja w sprawy duchów wierzę, to z konieczności muszę tym samym i w duchy 
wierzyć. Czy nie tak? [...]
[M] Naturalnie.
[S] No więc? Jeśli zatem, jak powiadasz wierzę w duchy, a duchy są jakimiś bogami, 
to byłoby tak, jak ja mówię, że ty zagadki układasz i figle stroisz, mówiąc raz, że ja w bo-
gów nie wierzę, a potem znowu, że w bogów wierzę, skoro wierzę w duchy. A jeśli znowu 
duchy to potomstwo bogów gdzieś tam z boku, z nimi czy z jakichś tam innych, jak 
to opowiadają, to któryż człowiek mógłby wierzyć w istnienie dzieci bożych, a w bogów 
samych nie? Toż to byłoby podobne głupstwo, jak gdyby ktoś istnienie potomków koni 
przyjmował i osłów, a mianowicie muły, a w istnienie samych koni i osłów nie wierzył. 
[...] Żebyś ty kogoś przekonał, co ma choć odrobinę oleju w głowie, że jeden i ten sam 
człowiek potrafi w dzieła duchów i bogów wierzyć i znowu ten sam nie wierzy ani w du-
chy, ani w bogów, ani w bohaterów, to się w żaden sposób nie da zrobić. Zatem obywa-
tele, że ja nie popełniam zbrodni, [...] nie potrzeba długiej obrony; wystarczy już i to149.

Praktyczna działalność Sokratesa w postaci prowadzonych przez niego 
dyskusji stanowi potwierdzenie jego przekonania o byciu mądrym co najwyżej 
w sensie słabym (anthropine sophia). Jest to widoczne szczególnie na pozio-
mie wniosków przez niego formułowanych. Nie osiąga tam wiedzy w sensie 
charakterystyki definicyjnej, co najwyżej, a i to w niewielkim stopniu, wiedzę 
zawodną. Nie dowiadujemy się zatem ostatecznie, czym jest pobożność (Eu-
tyfron), cnota (Menon) czy wstrzemięźliwość (Charmides). Przede wszystkim 

147 Tamże, s. 306.
148 Zob. tamże.
149 Obrona Sokratesa, 26e34–28a3, tłum. W. Witwicki.
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wiemy jednak, czym te pojęcia nie są, co jednocześnie pomaga rozmówcy 
uświadomić braki we własnej wiedzy (niewiedzę) i ewentualne dokonanie 
zmian w systemie przekonań.

3.2.4. Mądrość a cnota i działanie etyczne

Mądrość ma dla Sokratesa nie tylko ściśle poznawczy, ale i praktyczno-  
-moralny aspekt. Oznacza to, że jeśli ktoś jest mądry, to nie tylko wie, co jest 
dobre, a co złe, ale i zgodnie z tą wiedzą postępuje150. Z tym wiąże się kolejna 
teza, mianowicie, że złe uczynki są wynikiem braku wiedzy, a nie intencji 
czynienia zła151. Pogląd taki odnajdujemy m.in. w Protagorasie152, Hippiaszu 
Mniejszym153 i Menonie154 . Zasadniczo Sokrates, co zostanie pokazane niżej, 
znając argumenty przeciwko swojej teorii, odrzuca możliwość świadomego 
podejmowania złych czynów. Poszukiwania wiedzy, nawet gdyby miały pro-
wadzić jedynie do odkrycia tego, czego się nie wie, pozwalają stać się nie 
tylko „mężnym” i „mniej leniwym”, ale i „lepszym” człowiekiem155. Pogląd 
ten jest ściśle związany z założeniem Sokratesa, iż główną egzystencjalną po-
winnością człowieka jest troska o duszę i życie oparte na wiedzy etycznej 
(mądrości). Czasem stanowisko takie prowadzić może do skrajnych wnio-
sków, mianowicie w hipotetycznej sytuacji lepszym byłby ten, który dokonuje 
występku świadomie, niż ten, który bez wiedzy czyni dobro.

Ksenofont tak oto przedstawia stanowisko Sokratesa w omawianej kwestii:

[Sokrates – przyp. T.L.] nie czynił różnicy między mądrością (sophia) a roztropnością 
(sophrosyne). Według niego zarówno ten, kto wie, co jest piękne i dobre (τὰ καλὰ τε 
κἀγαθὰ γιγνώσκοντα) i odpowiednio do tego żyje pięknie i dobrze (χρῆσθαι αὐτοῖς), 

150 „[...] [Sokrates zwraca się do Protagorasa – przyp. T.L.] czy też ci się [wiedza – przyp. 
T.L.] wydaje czymś pięknym, czymś, co potrafi władać człowiekiem i byle tylko człowiek miał 
poznanie tego, co dobre i co złe, wówczas nie potrafi ulec niczemu ani robić nic innego, tylko to, 
co mu wiedza dyktuje, bo rozum wystarczy człowiekowi zawsze do obrony w walce wewnętrz-
nej?”, Protagoras, 352c3–7 (ἆρ’ οὖν καὶ σοὶ τοιõτόν πι περὶαὐτῆϛ δοκεῖ, ἢ καλόν τε εἶναι ή ἐπιστήμη 
καὶ οῖον ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐάνπερ γιγνώσκῃ τις τἀγαθα καὶ τὰ κακά, μὴ ἂν κρατηθῆναι 
ὑπὸ μηδενὸς ὥστε ἄλλ’ ἄττα πράττειν ἢ ἃν ἐπιστήμη κελεύῃ, ἀλλ’ ἱκανὴν εἶναι τὴν ϕρόνησιν 
βοηθεῖν τῷ ἀνθπώπῳ).

151 „[...] mądrzy doskonale wiedzą, że każdy, kto się hańbą okrywa i zbrodnie popełnia, po-
stępuje mimo własnej woli”, Protagoras, 345e4–5 (εὖ ἴΣασιν ὅτι πάντες οἱ τ αἰσχρὰ καὶ τὰ κακὰ 
ποιõvτεϛ ἄκοντεϛποιοῦσιν).

152 Zob. Protagoras, 345e1–5; 352b3–e3; 357c2-e2; 358d3–4.
153 Zob. Hippiasz Mniejszy, 77d7–13; 78a9–b1.
154 Zob. Menon, 372d5–10.
155 „[...] dobrze jest stanąć na stanowisku, że trzeba szukać tego, czego się nie wie, bo przez 

to możemy się stać lepsi i bardziej mężni, i mniej leniwi, niż gdybyśmy sądzili, że czego nie wie-
my, tego ani nie potrafimy dojść, ani tego szukać nie trzeba [...]”, Platon, Menon, 86b8–11, tłum. 
W. Witwicki.
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jak i ten, kto wie, co jest brzydkie, i odpowiednio wystrzega się tego, co brzydkie, są 
jednakowo mądrzy i roztropni. [...] Także sprawiedliwość i każda inna cnota – mówił 
– jest odmianą mądrości. To bowiem, co sprawiedliwe, i w ogóle wszystko, co czynimy, 
kierując się cnotą, jest jednocześnie i piękne, i dobre. Kto rozumny, nie zechce poza 
pięknem i dobrem szukać nic innego, a kto nierozumny, nie potrafi tworzyć tego, 
co piękne i dobre, i choćby nawet próbował, dozna niepowodzenia. Tak więc mądry 
czyni to, co jest piękne i dobre, niemądry zaś nie może się na to zdobyć, a choćby 
i chciał – nie zdoła156.

Przyjmowane przez Sokratesa stanowisko w literaturze przedmiotu okre-
ślane jest mianem „intelektualizmu etycznego” i związane jest, ogólnie rzecz 
biorąc, z dwoma następującymi twierdzeniami157:

[T1] wiedza (episteme) etyczna (mądrość) jest cnotą (arete);
[T2] nikt nie popełnia zła świadomie.

Między innymi przez fakt niezgodności z potocznymi intuicjami dotyczą-
cymi zachowania moralnego wiąże się ono z tzw. paradoksem prudencjalnym 
(prudential paradox), zgodnie z którym nikt nigdy nie zachowuje się wbrew 
wiedzy o tym, co dla niego najlepsze, oraz tzw. paradoksem moralnym (mo-
ral paradox), głoszącym, że nikt wolicjonalnie (dobrowolnie) nie czyni zła158. 
Proponuję najpierw rozważyć tezę pierwszą ([T1]).

Zarówno sofiści, jak i obywatele ateńscy uznawali cnotę za coś opartego 
na obyczajach, zwyczajach i przekonaniach społeczeństwa greckiego, a nie 
na podstawach rozumowych. To, co presokratycy i sofiści czynili w stosun-
ku do przyrody (świat zewnętrzny próbowali poddać panowaniu rozumu), 
to samo Sokrates próbuje uczynić w odniesieniu do człowieka, mianowicie 
chce poddać panowaniu rozumu ludzkie życie159. Cnota jest dla Sokratesa po-
znaniem, ale nie dowolnym; jest poznaniem najważniejszym i najwznioślej-
szym – wiedzą o tym, czym jest człowiek i co jest dla niego dobre i pożyteczne. 
Tak rozumiana cnota musi być czymś (wiedzą) uzasadnionym racjonalnie160. 
Arystoteles, komentując poglądy poprzednika w omawianej kwestii, pisze:

156 Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie, III, 9, w: tegoż, Pisma sokratyczne, tłum. L. Joachi-
mowicz, PWN, Warszawa 1967, s. 155–156 .

157 Na ten temat zob. m.in.: T.C. Brickhouse, N.D. Smith, The Socratic Paradoxes, w: A Com-
panion to Plato, dz. cyt., s. 263–276; tychże, Socrates on Goods, Virtue and Happiness, „Oxford 
Studies in Ancient Philosophy” 1987, nr 5, s. 1–27; R. Parry, Ancient Ethical Theory, w: Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, dz. cyt.; G. Vlastos, Socrates, dz. cyt.; R. Legutko, dz. cyt., s. 447–461.

158 Zob. T.C. Brickhouse, N.D. Smith, dz. cyt., s. 263.
159 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. 1, s. 332.
160 Zob. tamże. Sokrates stwierdza m.in: „Jeżeli więc dzielność jest czymś, co mieszka w du-

szy i koniecznie musi być pożyteczne, to ona musi być rozumem, bo przecież wszystko, co się 
z duszą wiąże, samo przez się ani nie jest pożyteczne, ani szkodliwe, dopiero przez dołączenie się 
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Niektórzy uważają, że wszystkie rodzaje dzielności etycznej są formami rozsądku 
(phronesis), i Sokrates poniekąd miał rację, a poniekąd był w błędzie: mylił się, twier-
dząc, że wszystkie rodzaje dzielności etycznej są formami rozsądku, słusznie jednak 
twierdził, że nie ma wiedzy etycznej bez rozsądku. Świadczy o tym fakt, że i teraz ci, 
co chcą zdefiniować dzielność etyczną, wymieniwszy tę trwałą dyspozycję i czego ona 
się tyczy: „w myśl słusznej oceny”; słuszna zaś ocena jest w zgodzie z rozsądkiem. 
Wszyscy tedy zdają się poniekąd jakby przeczuwać, że taka trwała dyspozycja, tj. taka, 
która jest w zgodzie z rozsądkiem, jest dzielnością etyczną161.

Struktura tezy intelektualizmu etycznego, za W. Galewiczem, przyjmuje 
następującą formę162:

 (i)  jeżeli S posiada wiedzę etyczną, to S trafnie ocenia to, co dla niego 
lepsze;

 (ii)  S wybiera zawsze to, co w danej chwili ocenia jako lepsze dla siebie;
zatem: 
 (iii)  jeżeli S posiada wiedzę etyczną, to S zawsze wybiera to, co lepsze dla 

niego;
jednak:
 (iv)  postępowanie etyczne jest dla S lepsze niż postępowanie nieetyczne;
zatem:
 (v)  jeżeli S posiada wiedzę etyczną, to S będzie postępował etycznie.

Stwierdzenie Sokratesa, że wiedza jest cnotą, nie ma charakteru defini-
cyjnego (nie są to terminy zastępowalne w każdym dowolnym kontekście); 
filozofowi chodzi raczej o podkreślenie nierozerwalnego związku między 
wiedzą etyczną (mądrością) a etycznymi czynami. Całość, którą tworzy mą-
drość i działanie, rozpatrywana od strony rozumu jest wiedzą etyczną, nato-
miast od strony czynów, uczuć i woli, jest cnotą163. Wartość wiedzy pojęciowej 
ze względu na zachowanie moralne uwidacznia się szczególnie w samym spo-
sobie prowadzenia przez Sokratesa dialogów. Strategie argumentacyjne, które 
stosuje, mają charakter logiczno-pojęciowy, a nie emocjonalny czy perswa-
zyjny. Przykładem może być chociażby rozmowa filozofa z Lamproklesem, 

do rozumu lub głupoty staje się szkodliwe i pożyteczne. Wedle tego toku myśli dzielność, będąc 
czymś pożytecznym, musi być pewnym rozumem (οὖσαν τὴν ἀρετὴν ϕρόησιν δεῖ τιν’εἶναι)”, Me-
non, 87c11–88d3, tłum. W. Witwicki.

161 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, 1144b19–27, tłum. D. Gromska.
162 Zob. W. Galewicz, O dwóch podstawach intelektualizmu Sokratesa (Protagoras 351B–

–357E), „Kwartalnik Filozoficzny” 2001, t. XXXIX, z. 1, s. 44–48.
163 Zob. A. Krokiewicz, Sokrates, PAX, Warszawa 1958, s. 88.
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którego stara się przekonać do pogodzenia się z matką. W rozmowie Sokrates 
stosuje następujące rozumowanie164:

(przesł. 1) wszyscy ludzie, którzy nie odwdzięczają się za otrzymane dobra, 
są niewdzięcznikami;
(przesł. 2) Lamprokles nie odwdzięcza się za dobro, które otrzymuje;
zatem:
(wn. z 1 i 2) Lamprokles jest niewdzięcznikiem;
(przesł. 3) żaden człowiek nie powinien być niewdzięcznikiem;
(przesł. 4) Lamprokles jest człowiekiem;
zatem:
(wn. z 3 i 4) Lamprokles nie powinien być niewdzięcznikiem;
(przesł. 5) jeśli Lamprokles nie chce być uznany za niewdzięcznika, to po-
winien znosić krytykę ze strony matki i zabiegać o jej względy;
(przesł. 6) Lamprokles nie chce być uznany za niewdzięcznika;
zatem:
(wn. z 5 i 6) Lamprokles powinien znosić krytykę ze strony matki i zabie-
gać o jej względy.

Przedstawiona argumentacja stanowi nie tylko popis logicznych umiejęt-
ności Sokratesa, ale i potwierdzenie jego poglądu, iż opierając się na wiedzy 
(w powyższym przypadku: definicyjnej i empirycznej) możemy wnosić o kon-
kretnym zachowaniu (etycznym) w danej sytuacji. Krótko mówiąc, z mądro-
ści jako wiedzy etycznej wynikają wskazówki co do działania etycznego.

Jedno z podstawowych pytań, które wiążą się z twierdzeniem o związ-
ku wiedzy etycznej i etycznego działania, dotyczy tego, czy ta pierwsza jest: 
(1) koniecznym, czy (2) wystarczającym warunkiem zachowania etycznego. 
Jest to jednocześnie pytanie o to, czy teza o charakterze implikacji: „Jeżeli S 
posiada wiedzę etyczną, to S będzie postępował etycznie” zachodzi również 
w drugą stronę. Gdyby było tak, że dla zachowania etycznego konieczne jest 
posiadanie wiedzy etycznej, to (zakładając, że Sokrates ma na myśli wiedzę 
w sensie episteme, mądrość w sensie mocnym) ludzkie życie byłoby „skazane” 
na niepewność w dziedzinie moralności. Mogłoby być życiem bezwartościo-
wym, o ile uznamy, że moralność decyduje o szczęśliwości i wartości ludz-
kiego życia. Sokrates twierdzi bowiem, iż wiedza etyczna (mądrość w sensie 
mocnym) nie jest dla człowieka w pełni osiągalna (a przynajmniej on i jego 
rozmówcy w pełni jej nie osiągnęli). W tej sytuacji z braku mądrości wynika 
to, że nie można trafnie stwierdzić, jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe 
i zgodnie z tym postępować. Życie takie skazane byłoby na przypadek w kwe-
stii moralności. Jeśli jednak uznamy, iż wiedza etyczna (mądrość w sensie 

164 Zob. tamże, s. 81.
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mocnym) jest wystarczającym warunkiem życia z nią zgodnego, to takie sta-
nowisko jest optymistyczne w tym sensie, iż brak pełnej wiedzy etycznej nie 
powoduje niemożliwości etycznego postępowania. Krótko mówiąc, problem 
jest następujący: czy wiedza etyczna (mądrość w sensie mocnym) jest wy-
starczająca do tego, by żyć etycznie, czy też jest konieczna, tj. bez niej życie 
etyczne nie jest możliwe?

Powyższy problem podnoszony jest przez niektórych komentatorów my-
śli omawianego filozofa165. Poniżej krótko zostaną omówione wybrane próby 
jego rozwiązania. Wyróżnić można m.in. takie cztery stanowiska:

(1)  teza o Konieczności Wiedzy Definicyjnej (Priority of Definitional 
Knowl edge);

(2)  teza o Wystarczalności Wiedzy Definicyjnej (Sufficiency of Definitional 
Knowledge);

(3)  teza o Wystarczalności Prawdziwych Przekonań (Sufficiency of True 
Beliefs);

(4)  interpretacja Aporetyczna (The Aporetic Reading).

Ad (1) 
Stanowisko pierwsze przypisuje się takim autorom jak m.in. H. Benson oraz 
P. Geach i R. Robinson166. Zgodnie z nim twierdzi się, że wiedza etyczna (mą-
drość w sensie mocnym) jest koniecznym warunkiem trafnej oceny tego, czy 
coś jest dobre czy złe. Jeśli dana osoba nie posiada mądrości, to z konieczno-
ści nie może trafnie stwierdzić, czy dane zachowanie jest etyczne, a jeśli nie 
dysponuje trafną oceną, to moralnie może zachowywać się wyłącznie dzięki 
zbiegowi okoliczności. Mądrość ma tu zatem charakter pierwotny w stosunku 
do zachowania; jeśli nie wiem, czym jest np. przyjaźń (tj. jeśli nie dysponuję 
definicją przyjaźni), to nie mogę stwierdzić, czy dana osoba jest czy nie jest 
moim przyjacielem. Podobnie w przypadku każdej cnoty. Jest to stanowisko 
pesymistyczne w tym sensie, że jeśli uznać, że mądrość taka jest nieosiągalna, 
to ludzkie życie nie może mieć charakteru etycznego. Jeśli bowiem nie po-
siadam definicji pojęć etycznych, to nie tylko nie mogę wiedzieć, czy coś jest 
etyczne, ale i nie potrafię działać etycznie. Nie dysponuję zatem poprawnym 
kryterium dla orzekania, czy zdanie wyrażające normę etyczną jest prawdzi-
we czy fałszywe. Pogląd taki wyraża następująca formuła:

165 Zob. m.in.: The Bloomsbury Companion to Socrates, red. J. Bussanich, N.D. Smith, 
Bloomsbury, London 2013, s. 136–155; G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 67–86; D. Wolfs-
dorf, The Socratic Fallacy and the Epistemological Priority of Definitional Knowledge, „Apeiron” 
2004, nr 37/1, s. 35–67; G.B. Matthews, dz. cyt., s. 103–118; P.T. Geach, Plato’s Euthyphro: an 
Analysis and Commentary, „The Monist” 1966, nr 50, s. 369–382; H.H. Benson, Socratic Wisdom, 
dz. cyt.; A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 81–90.

166 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 69; G.B. Matthews, dz. cyt., s. 107–115.
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Jeśli S nie wie, co to jest F, to S nie wie, czy orzeka bycie „F” o czymkolwiek 
w sposób poprawny (S nie wie, czy coś jest F)167.

Powyższe stanowisko jest nie tylko kontrintuicyjne (wydaje się, że w życiu 
codziennym, mimo że nie dysponujemy pełną definicją danego wyrażenia, 
to jednak uznajemy, że użycie go do orzekania o czymś nie przeczy regułom 
poprawności językowej – tak jest np. w sytuacji, gdy mówimy o jakimś obiek-
cie, że jest piękny, jednocześnie nie mogąc podać pełnej definicji piękna), ale 
jest również, co podkreśla Vlastos, niezgodne z wypowiedziami Sokratesa.

Ad (2)
Vlastos, autor drugiej interpretacji, odrzuca powyższą propozycję, wskazu-
jąc na taką, w której wiedza etyczna (mądrość w sensie mocnym) jest nie 
koniecznym (necessary), ale wystarczającym (sufficient) warunkiem etycz-
nego życia168. Powołując się na słowa Sokratesa, w których filozof mówi 
do Eutyfrona:

Otóż o tym mnie poucz, o samej istocie rzeczy, jaka też ona jest, abym spozierając 
na nią, a biorąc ją za pierwowzór, cokolwiek by takiego było w twoim postępowaniu 
czy u kogoś innego, zaraz bym to nazywał zbożnym, a co nie było takie, tego bym tak 
nie nazywał169,

Vlastos stwierdza, że fragment ten przez Geacha został błędnie zinter-
pretowany (podobnie z Robinsonem, który błędnie zinterpretował fragment 
Protagorasa170). Geach myli się, stwierdzając, że omawiany typ wiedzy jest 
konieczny dla orzekania, że coś jest lub nie jest etyczne. Poprawne odczytanie 
wskazuje, wg Vlastosa, jedynie na jej wystarczalność. Potwierdzają to również 
słowa Sokratesa, w których mówi, iż wie, że pojęcie piękna jest czymś trud-
nym do zdefiniowania171. Jeśli tak, to twierdząc, że coś wie o pięknie (to, że jest 
trudne do zdefiniowania), jednocześnie odrzuca stanowisko (1)172.

167 „If you do not know what the F is, you will not know if you are predicating “F” correctly 
about anything whatever – you will not know if anything is F”, G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., 
s. 69.

168 Zob. tamże, s. 67–86.
169 Eutyfron, 6e1–5, tłum. W. Witwicki.
170 Zob. Protagoras, 360e6–361a3.
171 Zob. Hippiasz Większy, 304e3–9, tłum. W. Witwicki.
172 Uzasadnienie dla tego zdania jest następujące: z tego, że (i) Sokrates uznaje, że wiedza 

etyczna – definicyjna jest nieosiągalna przez człowieka (zatem on sam również takiej nie posiada) 
oraz (ii) akceptując stanowisko Konieczności Wiedzy Definicyjnej, wynika, że (iii) Sokrates nie 
może o pięknie wiedzieć czegokolwiek. Jednak (iv) Sokrates stwierdza, że piękno jest czymś trud-
nym do zdefiniowania, zatem (v) Sokrates wie coś o pięknie. Z powyższych przesłanek wynika, 
że stanowisko Konieczności Wiedzy Definicyjnej jest fałszywe.
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Zdaniem autora bliższa odczytaniu tekstu jest następująca formuła:

Jeśli S wie, co to jest F, to S wie, czy orzeka „F” o czymkolwiek w sposób 
poprawny (S wie, czy coś jest F)173.

Sokrates zatem nie stwierdza, że bez wiedzy etycznej o charakterze defi-
nicyjnym nie możemy postępować moralnie. Z prawdziwości powyższej tezy 
i negacji jej poprzednika nie wynika logicznie negacja następnika; z tego, 
że ktoś wiedzy etycznej nie posiada, nie wynika, że nie może żyć etycznie 
(co było pesymistyczną konsekwencją propozycji (1)). Stwierdza się tu tylko 
tyle, że gdyby ktoś taką wiedzę posiadał, jego życie miałoby w pełni etyczny 
wymiar i w związku z tym byłoby życiem w pełni szczęśliwym.

Ad (3)
Teza o Wystarczalności Prawdziwych Przekonań wyraża myśl, że pomimo 
iż Sokrates nie wie, że coś posiada własność moralną, dopóki nie wie, czym ta 
własność jest, to posiada on prawdziwe przekonania (true beliefs), które sta-
nowią rodzaj drogowskazu, umożliwiającego etyczne działanie; prawdziwe 
przekonania są wystarczające dla etycznego życia. Stanowisko takie przypisu-
je się m.in. T. Irwinowi, G. Santasowi, P. Woodruffowi174. Pojawia się tu zatem 
akceptacja tezy o konieczności wiedzy definicyjnej, jej istotne uzupełnienie, 
które wprowadza element optymistyczny co do możliwości życia etycznego 
i przynajmniej w części szczęśliwego. Wyraża to koniunkcja dwóch formuł:

Jeśli S nie wie, co to jest F, to S nie wie, czy orzeka bycie „F” o czymkolwiek 
w sposób poprawny (S nie wie, czy coś jest F);

Jeśli S posiada prawdziwe przekonania dotyczące F, to S trafnie orzeka o x, 
czy x jest F175.

Wagę przekonań przy jednoczesnym braku wiedzy podkreśla również Le-
gutko. Odwołując się do fragmentów Menona176, autor ten stwierdza, że „So-

173 „If you do know what the F is, you will know if you are predicting “F” correctly about any-
thing whatever – you will know if anything is F”, G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 76.

174 Zob. G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 72–73. G. Vlastos, krytykując takie stano-
wisko, twierdzi, że nie jest ono zgodne z tekstami dialogów. W zamian proponuje wcześniej oma-
wianą tu interpretację, zgodnie z którą Sokrates używa dwóch znaczeń słowa „wiedza” – wiedza 
w sensie mocnym i w sensie słabym.

175 „Although Socrates cannot know if anything is F so long as he does not know what the F is, 
he may still have true beliefs about it and may use these to guide his life; true beliefs sans knowledge 
will suffice”, G. Vlastos, Socratic Studies, dz. cyt., s. 72.

176 Wywód Sokratesa dotyczący relacji słusznego mniemania do wiedzy zob. Platon, Menon, 
96e1–98c4.
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krates dowodził, że wartościowym rodzajem poznania jest nie tylko wiedza, 
lecz ponadto [...] «słuszne mniemanie»”177. Gdyby warunkiem koniecznym 
etycznego postępowania była wiedza w sensie mocnym, nikt nigdy nie mógł-
by postępować właściwie. Przyjęcie słusznego (prawdziwego) mniemania 
(orthe doxa, alethes doxa)178 jako warunku właściwego działania umożliwia 
uniknięcie tego pesymistycznego wniosku179. Różnice pomiędzy słusznym 
mniemaniem a wiedzą Sokrates przedstawia, pokazując sytuację przewod-
nika mającego wskazać drogę do Larissy180. Otóż, zarówno gdyby człowiek 
ten znał drogę i sam nią chodził, jak i wtedy, gdyby nie chodził tą drogą, 
ale słusznie sądził, która jest właściwa, przewodnik taki mógłby być uznany 
za dobrego przewodnika (ten drugi nie byłby gorszy od pierwszego);

Zatem sąd prawdziwy wcale nie gorszym przewodnikiem niż rozum (phronesis), je-
śli chodzi o słuszność działania. [...] Mówiliśmy, że jedynie tylko rozum prowadzi 
do słusznych działań. A tymczasem potrafi to także sąd prawdziwy181.

Słuszne (prawdziwe) mniemania nie są jednak tym samym co wiedza (epi-
steme). Są to niepowiązane zależnościami logicznymi prawdziwe przekona-
nia, które mają mniejszą trwałość („uciekają z duszy człowieka”) niż wiedza. 
Dopiero system takich prawdziwych przekonań powiązanych w strukturę 
argumentacyjną, składający się z prawdziwych przesłanek i wynikających lo-
gicznie z nich wniosków, stanowi trwałą wiedzę182. Słuszne mniemania mogą 
zatem stanowić rodzaj drogowskazu, ale oparcie się wyłącznie na nich zakłada 
ryzyko ich utraty, a w związku z tym podejmowania niewłaściwych działań 
etycznych. Wydaje się, że podobne stanowisko wyraża również Krokiewicz183. 
Autor twierdzi, że tym, co pozwala Sokratesowi poprawnie orzekać i działać 
etycznie mimo braku „pojęciowej wiedzy definicyjnej”, jest posiadanie tzw. 
cichej wiedzy etycznej. Wiedza ta nie jest definicyjną, ale niewyrażalną w sło-
wach wiedzą wewnętrzną. Krokiewicz pisze: „[Sokrates – przyp. T.L.] mówił, 
że «nie wie o niczym pięknym i dobrym», m.in. zapewne i z tego powodu, 
że owa wiedza nie dawała się należycie wyrazić w słowach, że wszelkie defini-
cje pojęć etycznych były z samymi pojęciami niedoskonałe i mroczne. Jakże 
świetlane były jednak wynikające z niej «piękne i dobre» czyny Sokratesa!”184.

177 R. Legutko, dz. cyt., s. 307.
178 W. Witwicki używa w tłumaczeniu wyrażeń: „sąd prawdziwy”, „sąd słuszny”, „mniemanie 

prawdziwe”.
179 Zob. R. Legutko, dz. cyt., s. 307.
180 Zob. Menon, 97a9–c3.
181 Tamże, 97b10–c3.
182 Zob. tamże, 97e4–98a7.
183 Zob. A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 87–88.
184 Tamże, s. 88.
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Ad (4)
Trzeci sposób interpretacji słów Sokratesa proponuje Matthews185. Zgod-
nie z tym stanowiskiem nauczyciel Platona jedynie pyta, jak jest możliwe, 
że orzeka się o czymś przy użyciu pojęć etycznych, nie posiadając definicji 
tych pojęć. Sokrates zatem wyraża aporię w odniesieniu do następującego 
problemu:

W jaki sposób S może wiedzieć, że x jest F, jeśli S nie zna definicji F?186

Uzasadniając proponowaną wersję, Matthews odwołuje się m.in. do frag-
mentów Hippiasza Większego, w których Sokrates pyta Hippiasza o warunki 
dla wiedzy o pięknej mowie187. Fragment ten nie musi być rozumiany w kon-
tekście warunków wiedzy etycznej, ale może być odczytany jako wyraz wcześ-
niej wspomnianej aporii. Propozycja ta może stanowić uzupełnienie innych 
interpretacji, jako że sam autor nie odrzuca innych, stwierdza jedynie, że jest 
to możliwa wersja odczytania myśli Sokratesa.

Podane wyżej stanowiska reprezentują różne opcje interpretacyjne, jednak 
w większości są one optymistyczne dla możliwości zachowania etycznego 
w sytuacji braku wiedzy o charakterze definicyjnym. Zakładając brak moż-
liwości osiągnięcia pełni mądrości (mądrości boskiej), stanowisko pierwsze 
zajmuje skrajną, pesymistyczną pozycję – przypadek w dziedzinie moralnej. 
Natomiast kolejne, szczególnie drugie i trzecie, dopuszczają możliwość dzia-
łania etycznego dzięki mądrości ludzkiej (w postaci prawdziwych przekonań, 
co sugerują m.in. Irwin i Legutko, jak i wiedzy w sensie słabym, jak u Vla-
stosa). Wydaje się, że tekst dialogów Platona wspiera w większym stopniu 
wersje optymistyczne; Sokrates, co zostało wyżej pokazane, wprost stwierdza 
możliwość słusznego działania bez wiedzy definicyjnej.

Druga teza ([T2]) związana ze stanowiskiem intelektualizmu etycznego 
głosi, że nikt nie popełnia zła świadomie. Jeśli ktoś czyni zło, to robi to pomi-
mo tego, że jest złem, a nie ponieważ jest ono takie. Z kolei dobro czyni się 
ze względu na nie samo. Teza [T2] wiąże się m.in. z następującymi słowami 
Sokratesa:

[Sokrates] [...] Nie wydaje ci się, przyjacielu, żeby wszyscy pragnęli rzeczy dobrych?
[Menon] Mnie się nie wydaje.

185 Zob. G.B. Matthews, dz. cyt., s. 109.
186 „[...] how one could have knowledge that x is F [...] without having prior knowledge of what 

F-ness is”, tamże.
187 „A jakże ty, powiada, będziesz wiedział, albo która mowa pięknie ułożona, a która nie, czy 

jakakolwiek inna robota, skoro piękna nie znasz?”, Hippiasz Większy, 304d8–e2.
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[S] [...] Czy doprawdy wydaje ci się, Menonie, że ktoś wie, że zło jest złem, a pragnie 
go mimo to?
[M] [...] Naturalnie.
[S] [...] A czy sądzisz, że rozpoznają zło i wiedzą, że ono jest złem, ci, którzy sądzą, 
że ono przynosi pożytek?
[M] Nie bardzo mi się wydaje.
[S] Więc jasna rzecz, że ci ludzie nie pragną zła – ci, którzy go nie rozpoznają – tylko 
pragną tych rzeczy, które brali za dobre, chociaż one są złe; tak też ci, którzy ich nie 
rozpoznają i sądzą, że one są dobre, jasna rzecz, że pragną rzeczy dobrych [...]. Ci, 
którzy pragną rzeczy złych, jak ty powiadasz, i sądzą, że zło szkodzi temu, który je 
ma, orientują się chyba w tym, że sami stąd szkody poniosą? [...] A o tych co szkody 
ponoszą oni nie myślą, że to są nędznicy, o ile szkody poniosą? [...] A czy nędznicy 
to nie są ludzie nieszczęśliwi?
[M] Sądzę, że tak.
[S] A czy istnieje człowiek, który pragnie być nędznikiem i nieszczęśliwcem?
[M] Nie sądzę, Sokratesie.
[S] A zatem złego nie chce nikt (οὐκ ἂρα βούλεται τὰ κακὰ οὐδείς) [...]188.

Argumentacja Sokratesa opiera się m.in. na założeniu, że każdy dokonuje 
takich czynów, które przynoszą „pożytek”, i jednocześnie nikt nie chce być 
nieszczęśliwy. Jeśli zatem ktoś czyni zło, to tylko dlatego, że uznał je za dobro 
dla siebie. Nikt nie wybiera zła jako takiego, a wynika ono zawsze z fałszywej 
oceny tego, co jest dobre. Stanowisko intelektualizmu etycznego (twierdzenia 
[T1] i [T2]) wydaje się kontrintuicyjne. Doświadczenie zdaje się go nie po-
twierdzać. Wydaje się, że nierzadko spotykaną sytuacją jest taka, kiedy ktoś 
wie, że coś jest złe, a jednak podejmuje na rzecz tego działanie. Jako przykład 
może posłużyć działanie osoby używającej substancji szkodliwych i uzależ-
niających (np. palenie papierosów). Osoba taka z reguły wie, że jest to szkod-
liwe, a jednak to robi. Może się wydawać, że Sokrates nie dostrzega wpływu 
emocji na działanie, słabości woli (akrasia). Tego rodzaju krytykę wypowiada 
m.in. Arystoteles189. Gdyby tak było, stanowiłoby to powód do odrzucenia 
rozważanej tezy. Jednak dokładna analiza stanowiska Sokratesa wskazuje, 
że tak być nie musi. Warto tu przywołać fragment wcześniej podanej tezy:

188 Menon, 77b10–78a9, tłum. W. Witwicki.
189 „Straszną bowiem byłoby – jak sądził Sokrates – rzeczą, gdyby mimo to, że posiada 

wiedzę, coś innego mogło owładnąć nim i pociągnąć go za sobą jako niewolnika. Toteż Sokrates 
odrzucał całkowicie ten pogląd, twierdząc, że brak opanowania w ogóle nie istnieje, jako że nikt, 
kto trafnie osądza nie może postępować wbrew temu, lecz postępuje się tak tylko z niewiedzy. 
Takie jednak rozumowanie sprzeciwia się najwidoczniej doświadczeniu”, Arystoteles, Etyka Ni-
komachejska, 1145b28–33, tłum. D. Gromska.
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Jeśli S posiada wiedzę etyczną (mądrość), to zgodnie z nią trafnie ocenia 
(sądzi), co dobre, a co złe, a jeśli S trafnie ocenia, co dobre a co złe, to S 
zgodnie z tą oceną (na jej podstawie) podejmuje (właściwe) działanie.

Wyróżnia się tu trzy elementy: (1) wiedza, (2) sąd, (3) działanie. Biorąc 
je pod uwagę, można rozważyć następujące trzy przypadki, w których ktoś 
na podstawie danej wiedzy podejmuje działanie. Zakładając, że:

 (i) osoba O1 posiada wiedzę etyczną w sensie mocnym (definicyjną) –  
O1 jest mądry w sensie mocnym, boskim;

 (ii) osoba O2 posiada wiedzę etyczną w sensie słabym (lub prawdziwe 
przekonania) – O2 jest mądry w sensie słabym, ludzkim;

 (iii) osoba O3 posiada fałszywą wiedzę etyczną (fałszywe przekonanie) – 
O3 nie jest mądra ani w sensie (i) ani (ii),

to wydaje się, że zgodnie z myślą Sokratesa, prawdą jest, że:

(a) jeśli osoba O1 jest mądra (w sensie mocnym), to wie, co jest dobre, 
a co złe i podejmuje dobre (etyczne) działanie;

(b) jeśli osoba O2 jest mądra (w sensie słabym), to trafnie sądzi, co jest 
dobre, a co złe i podejmuje dobre (etyczne) działanie;

(c) jeśli osoba O3 posiada fałszywe przekonania, to nie wie i nie sądzi traf-
nie, co jest dobre, a co złe i podejmuje złe (nieetyczne) działanie.

W odniesieniu do przypadku (a) filozof twierdzi, że posiadanie wiedzy 
etycznej (mądrość w sensie mocnym) wiąże się z niemożliwością podjęcia 
działania wbrew tej wiedzy. Wiedza taka ma charakter motywacyjny; jeśli 
ktoś pozna, czym jest dobro w sensie pełnym – definicyjnym, to nie może 
działać przeciwko temu dobru. W tym przypadku O1 nie może zatem działać 
nieetycznie (źle w sposób świadomy i dobrowolny). A.E. Taylor pisze o tym 
w ten sposób:

Gdyby człowiek rzeczywiście poznał jako prawdę pewną i niezawodną, o której nie 
można by powątpiewać, tak jak nie można wątpić o własnym istnieniu, że tak zwane 
„dobra” ciała i „posiadłości” są niczym w porównaniu z dobrem duszy, i wiedziałby, 
czym jest dobro duszy, nic by go nigdy nie kusiło do czynienia zła190.

Przypadek (b) różni się co do rodzaju posiadanych przekonań, tu nie 
tworzą one wiedzy, ale są wystarczające dla właściwego zachowania. O tym, 
że takie przekonania są wystarczające dla właściwego działania, przekonuje, 

190 A.E. Taylor, Socrate, Methuen, London 1933, s. 105, cytuję za: G. Reale, dz. cyt., t. 1, s. 333.



61Analiza filozoficzna koncepcji mądrości Sokratesa, Platona i Arystotelesa

jak zostało wyżej pokazane, sam Sokrates. Czy jednak mogą one generować 
złe zachowania? Gdyby możliwe było działanie nieetyczne w sposób świado-
my i dobrowolny, stanowiłoby to falsyfikację dla tezy [T2] intelektualizmu 
etycznego. Otóż, ta negatywna dla teorii Sokratesa konsekwencja nie musi 
zachodzić. Doświadczenie codzienne podpowiada, że czasem działanie do-
konuje się wbrew wiedzy. Można jednak zaproponować wyjaśnienie zgodne 
z myślą filozofa. W sytuacji kiedy ktoś może podejmuje działanie, co do któ-
rego wie, że jest złe, zanim zdecyduje się tak uczynić, musi je uznać za dobro. 
We współczesnej psychologii mechanizm taki jest znany i opisywany jako 
„racjonalizacja”. Przykładem tego może być, jak wcześniej, sytuacja palacza 
papierosów. Osoba ta wie, że palenie jest niezdrowe, jednak kiedy mimo 
to pali, działanie takie racjonalizuje i przedstawia sobie jako „na ten moment” 
coś dobrego (może np. twierdzić: „dzisiaj już ostatni, a jeden więcej nie za-
szkodzi”, „po napisaniu książki skończę z paleniem, a w tym czasie palenie 
raczej mi pomaga niż szkodzi” itd.). Osoba O2 działa zatem zgodnie z prze-
konaniami, co więcej takimi, które identyfikują jej zachowanie jako dobre. 
W tym miejscu pojawia się jednak problem. Zgodnie z obiektywistyczną ety-
ką Sokratesa może się zdarzyć, że to, co do czego ktoś jest przekonany, że jest 
dobre, takie nie jest. Mądrym mógłby być zatem zarówno ten, który postę-
puje słusznie, jak i niesłusznie. Rozwiązaniem tego problemu jest odwołanie 
się do przytaczanych słów Sokratesa o nietrwałości prawdziwych przekonań: 
Osoba O2 dzięki mechanizmowi racjonalizacji dokonała zmiany przekonań 
z prawdziwych na fałszywe. Nie byłoby to możliwe, gdyby posiadała wiedzę 
jak O1. W ten sposób przypadek osoby O2 dokonującej racjonalizacji staje się 
przypadkiem (c), tj. osoby O3 działającej na podstawie fałszywych przekonań. 
Jest to sytuacja, którą Sokrates wprost rozważa w Menonie191. Ktoś taki działa 
nieetycznie nie dlatego, że pragnie zła, ale dlatego, że jego przekonania etycz-
ne są fałszywe. Osoba taka pragnie tych rzeczy, które rozpoznała jako dobre, 
chociaż są one złe192.

Żadne z powyższych przypadków nie muszą zatem podważać intelektu-
alizmu etycznego Sokratesa. Każde działanie nieetyczne jest spowodowane 
podzielaniem fałszywych przekonań, bez względu na ich genezę. Natomiast 
każde działanie etyczne jest spowodowane albo posiadaniem prawdziwych 
przekonań etycznych albo wiedzy, z tym że przekonania, jako nietrwałe, 
mogą stać się fałszywe.

191 Zob. Menon, 77b10–78a9.
192 Zob. tamże, 77d11–e1.
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3.2.5. Mądrość a szczęście

Można być też szczęśliwym w sensie odczuwania satysfakcji życiowej; z faktu 
spełniania przez życie czy innych ludzi oczekiwań danej osoby. Jest wtedy 
utożsamiane z pewnym stanem psychologicznym, polegającym na byciu za-
dowolonym. Może być też związane z posiadaniem dóbr powszechnie uzna-
wanych za ważne. Pierwsze i drugie rozumienia nie wykluczają się. Sokrates 
jednak rozumie szczęście (eudaimonia) w odmienny sposób. Nie łączy się 
ono w sposób konieczny ani ze stanem psychologicznym, ani też z posia-
daniem dóbr, mogą one, ale nie muszą wiązać się ze szczęściem. Dla niego 
ma przede wszystkim wymiar poznawczo-etyczny. Potwierdzają to po części 
m.in. słowa Alkibiadesa z Uczty, który stwierdza, że Sokrates pogardza za-
równo tym, co daje satysfakcję zmysłową, jak i tym, co większość ludzi uważa 
za szczęście193. Szczęście w głównej mierze zależy od wiedzy etycznej, która 
będąc związana z realizacją natury człowieka, udoskonala duszę. Zależy za-
tem od tego, czy ludzkie życie poddane jest działaniu (panowaniu) rozumu. 
Jeśli nie, stanowi to istotną przeszkodę w jego osiągnięciu: „Wszystkie przed-
sięwzięcia duszy i mocne jej podstawy pod wodzą rozumu do szczęścia pro-
wadzą w końcu, a pod kierunkiem głupoty wprost przeciwnie”194. W Gorgia-
szu filozof przedstawia wywód dotyczący związków rozumu ze szczęściem, 
którego wnioskiem jest stwierdzenie konieczności posiadania pierwszego dla 
bycia szczęśliwym195. Rekonstrukcja tego wywodu może przebiegać w taki 
oto sposób:

 (i) ten, kto „rozumnie panuje nad sobą”, będzie postępował właściwie 
zarówno w stosunku do ludzi, jak i bogów (gdyby postępował nie-
właściwie, nie byłby rozumny);

 (ii) kto postępuje właściwie w stosunku do ludzi i bogów, postępuje spra-
wiedliwie i zbożnie i jest sprawiedliwy oraz zbożny;

zatem:
 (iii) człowiek rozumnie panujący nad sobą jest sprawiedliwy i zbożny;
dodatkowo:
 (iv) człowiek sprawiedliwy i zbożny będzie „wszystko dobrze i pięknie 

czynił”;
 (v) jeśli będzie tak czynił, „będzie miał święte życie i szczęśliwy będzie”;

193 „Otóż musicie wiedzieć, że jemu na pięknościach nie zależy nic, ani troszkę, nikt by nie 
uwierzył, jak on tym pogardza, a tak samo tym, co hołota za wielkie szczęście zwykła uważać. On 
to wszystko ma za nic [...]”, Uczta, 216d7–e3, tłum. W. Witwicki.

194 Menon, 8c2–4, tłum. W. Witwicki.
195 Zob. Gorgiasz, 507a7–d2.
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zatem:
 (vi) człowiek chcący być szczęśliwym „powinien rozumnego panowania 

nad sobą szukać i ćwiczyć się w nim”.

W argumentacji Sokratesa pojawia się pojęcie sprawiedliwości (dikaiosy-
ne) i jego związek z dobrym i pięknym (kalon k’agathon) działaniem. Wpro-
wadzenie tego pojęcia jest tu uzasadnione w tym sensie, że sprawiedliwość 
jest dla omawianego filozofa związana przede wszystkim z ładem i harmonią 
duszy; „A porządki i reguły duszy to poczucie prawa i prawo, przez co ludzie 
stają się prawi i porządni. A to jest sprawiedliwość i rozum w panowaniu nad 
sobą”196. Człowiek sprawiedliwy przez właściwe uporządkowanie duszy, osią-
ga spokój197. W innym przypadku targany jest rozterkami i namiętnościami 
uniemożliwiającymi osiągnięcie szczęśliwości. Takie rozumienie sprawiedli-
wości zakłada posiadanie jakiegoś rodzaju wiedzy (rozumu) – bez niej nie 
jest możliwe właściwe uporządkowanie. Człowiek rozumny to jednocześnie 
człowiek sprawiedliwy, a zgodnie z tezą intelektualizmu etycznego jego za-
chowanie może być tylko właściwe.

Argumentacja na rzecz związków sprawiedliwości ze szczęściem pojawia 
się również w I księdze Państwa198. Platon wprowadza tu dodatkowo pojęcie 
ergon – właściwej funkcji dla kogoś lub czegoś199. Legutko rekonstruuje ją 
w następujący sposób:

(i) ergon to coś, co określa konstytutywną funkcję przedmiotu, zwierzęcia czy czło-
wieka;
(ii) ergon ma właściwą sobie doskonałość, czyli cnotę;
(iii) ergon duszy stanowi życie (dbanie, rządzenie oraz deliberowanie);
(iv) cnotą duszy jest sprawiedliwość;
(v) dusza sprawiedliwa sprawia, że człowiek dobrze żyje (dba, rządzi, deliberuje);
(vi) kto żyje dobrze, jest eudaimon [szczęśliwy – przyp. T.L.] i makarios [błogosławio-
ny – przyp. T.L.], kto zaś żyje niedobrze, jest athlios, czyli nędznikiem;
(vii) człowiek sprawiedliwy, czyli człowiek, którego życie jest sprawiedliwe, jest euda-
imon, człowiek niesprawiedliwy zaś jest athlios;
(viii) bycie szczęśliwym jest pożyteczne (lysiteles), bycie nędznikiem – niepożyteczne200.

196 Tamże, 504d1–3, tłum. W. Witwicki.
197 Szerzej na ten temat zob. m.in.: R. Legutko, dz. cyt., s. 381–390 oraz M. Piechowiak, So-

krates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości, w: Kolokwia Platońskie – Gorgias, red. A. Pace-
wicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

198 Państwo, 352d8–354a9.
199 Zob. R. Legutko, dz. cyt., s. 384.
200 R. Legutko, dz. cyt., s. 384.
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W powyższej argumentacji nie wskazuje się wprost, jak poprzednio, 
na związek szczęścia z rozumem i wiedzą. Do szczęścia dochodzi się tu przez 
ergon i sprawiedliwość. Po pierwsze, nie należy jednak zapominać, że, jak 
pokazano wyżej, sprawiedliwość zakłada rozum i wiedzę, po drugie, Sokrates 
informuje nas o pożytku z bycia szczęśliwym. W ten sposób dowiadujemy 
się, że bycie rozumnym i sprawiedliwym jest pożyteczne (w innym wypad-
ku – człowiek jest nędznikiem). „Pożyteczność” nie oznacza, po pierwsze, 
psychologicznego stanu satysfakcji, ani też posiadania dóbr materialnych 
(co nie znaczy, że je wyklucza), po drugie nie jest celem ze względu na który 
człowiek stara się o rozumność, wiedzę, sprawiedliwość i szczęście. Szczęście 
jest czymś ostatecznym201. Pożyteczność płynąca z tych dóbr ma charakter 
poznawczo-moralny i „polega na tym, że jest ono lepsze od innych stanów, 
na przykład od wewnętrznych rozterek czy choroby duszy”202.

Z pewnością jest tak, że fałszywe przekonania stoją na drodze do osiągnię-
cia szczęścia203, ale czy przekonania prawdziwe umożliwiające szczęśliwe życie 
mają mieć charakter słusznych mniemań czy wiedzy? W ustaleniu związków 
wiedzy i mądrości ze szczęściem, w szczególności jakiego rodzaju mądrość 
(ludzka czy boska) jest jego warunkiem, pomóc może fragment Charmidesa, 
w którym Sokrates wprost do nich się odnosi. Stwierdza m.in.: „Szczęśliwy 
ten, co żyje zgodnie z wiedzą”204 i dalej: „która dotyczy dobra [...] i zła”205. 
Platon w dialogu używa wyrażenia episteme, chodzi zatem o wiedzę pewną 
(wiedza w sensie mocnym) dotyczącą dziedziny moralności. Episteme użyte 
jest również w Eutydemie, kiedy filozof mówi: „Nie tylko powodzenie, ale 
i postępowanie właściwe, jak się zdaje, a z nim szczęście zapewnia ludziom 
wiedza”206. Sokrates wydaje się zatem przyjmować, że szczęście zapewnia mą-
drość boska. A zakładając, że jest ona przez człowieka nieosiągalna, to nikt 
z ludzi nie może być szczęśliwy. Byłaby to pesymistyczna konsekwencja rozu-
mienia relacji mądrości i szczęścia u Sokratesa. Część wypowiedzi Sokratesa 
może jednak sugerować, że szczęście, podobnie jak mądrość, jest stopnio-
walne. Mianowicie filozof twierdzi, że ten, kto chce być szczęśliwy, powinien 
szukać „rozumnego panowania i ćwiczyć się w nim”. Możliwe zatem, że samo 
„ćwiczenie się w rozumności”, poszukiwanie mądrości boskiej, daje szczęście, 
mimo że niepełne, to jednak jakiś jego rodzaj. Byłoby to zgodne z wcześ-
niejszymi ustaleniami dotyczącymi zachowania etycznego. Mądrość ludzka 
czy prawdziwe przekonania, bez wiedzy, mimo że nietrwałe, są wystarczające 

201 Zob. tamże, s. 388.
202 Tamże, s. 387.
203 Zob. C.M. Young, dz. cyt., s. 67.
204 Charmides, 173e7–8, tłum. W. Witwicki (εὐδαίμονα εἶναι τὸν ἐπιστημόνωϛ ζῶντα). 
205 Tamże, 174b12 (ῆι τὸ ἀγαθόν [...] καὶ τὸ κακόν).
206 Eutydem, 281b4–6, tłum. W. Witwicki. Na temat szczęścia w myśli Sokratesa zob. m.in. 

G. Vlastos, Socrates, dz. cyt., s. 200–232.
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dla właściwego zachowania. W tym wypadku byłyby warunkiem szczęścia207. 
Ono samo jednak byłoby niższe stopniem wobec uzyskanego dzięki mądrości 
boskiej i jako takie stanowiłoby wartość mniej trwałą.

3.2.6. Mądrość a właściwe używanie dóbr

W poprzednich fragmentach pracy wskazano m.in. na związki mądrości 
z etycznym zachowaniem. To zachowanie dotyczy nie tylko działań podej-
mowanych wobec innych czy samego siebie, ale również sposobu, w jaki 
używa się dóbr takich, jak m.in. zasoby finansowe, cechy cielesne, zdrowie 
i zaszczyty. Analiza relacji mądrości do dóbr i sposobu ich używania dokony-
wana jest przez Sokratesa w rozmowie z Kleiniaszem w Eutydemie208.

W języku potocznym pojęcia dobra w sensie aksjologicznym używamy 
w odniesieniu do obiektów będących godnymi pożądania209. W ten sposób 
dla niektórych zdobywanie wiedzy, sprawności intelektualnych jest takim do-
brem, dla innych – pieniądze czy pochwały. W tradycji filozoficznej ukształ-
towało się wiele teorii dotyczących sposobu użycia „dobra”; coś może być 
uznane za dobro m.in na mocy (a) faktu spełniania przez to coś pewnej spe-
cyficznej, nienaturalnej własności, (b) partycypacji w idei dobra, (c) na mocy 
faktu bycia uznanym za przedmiot pożądania przez określoną grupę ludzi, 
bądź też (d) jako wyraz stanu emocjonalnego, polegającego na aprobacie wo-
bec czegoś. Propozycja Sokratesa wydaje się inna niż zarysowane. Trudno 
przypisać mu zarówno (a), jak i (b) jako że suponowana przez niego ontologia 
nie uwzględnia zarówno nienaturalnych własności, jak i świata idei (poja-
wia się dopiero u Platona), nie może to być (b) ze względu na elitarystyczny 
charakter jego koncepcji, podobnie z (d), jako że takie rozwiązanie prowadzi 
do podzielanych przez niektórych sofistów relatywistycznych konsekwencji, 
przeciwko którym filozof występuje. Najbliższa jest potocznemu rozumieniu 
dobra, ale w dużym stopniu ze względu na ogólnikowość tego stwierdzenia, 
w szczególności z powodu nieostrości wyrażenia „bycia godnym pożąda-
nia”. Koncepcja Sokratesa głosi, że bycie dobrym jest orzekane o czymś, o ile 
przedmiot, o którym się orzeka, jest używany w sposób właściwy, tj. w taki 
sposób, w jaki używałaby go osoba mądra. Rzeczy same przez się nie są ani 
dobre ani złe, dopiero w połączeniu z mądrością (sophia) lub jej brakiem (głu-
potą – amathia) stają się takie. Oddaje to formuła:

207 W Eutydemie Sokrates sugeruje, że mądrość nie jest jedynym warunkiem szczęścia. Dla 
jego realizacji potrzebne są dodatkowo pewne dobra. Zob. Eutydem, 282a3–7.

208 Zob. Eutydem, 279a6–281e6. Szczegółowa analiza zob. W. Galewicz, O źle używanych do-
brach: Aksjologiczna antynomia w „Eutydemie” Platona, „Kwartalnik Filozoficzny” 1997, t. XXV, 
z. 1, s. 113–127.

209 Zob. m.in. W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomuniko-
wania historykowi sztuki, w: tegoż, Parerga, PWN, Warszawa 1978, s. 60–63.



66 Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

x jest dobrem dla S-a wtedy i tylko wtedy, gdy x jest używane (jest zaso-
bem) przez S-a i S jest mądry.

Opinia większości w kwestii tego, co dobre, może nie przekładać się 
na faktyczną tego wartość. Pogląd Sokratesa zgodny jest z intuicją, że to, 
co powszechnie uznawane jest za dobre, może być wykorzystywane w różny 
sposób. Ktoś wybitnie inteligentny może swoje predyspozycje wykorzystywać 
zarówno do rozwoju osobowości, jak i opracowania strategii zamachu terro-
rystycznego; podobnie ze sprawnością fizyczną, która może być wykorzysta-
na w sportowej rywalizacji, ale przez chuligana stadionowego bywa używana 
do walki fizycznej z kibicami przeciwnych drużyn. Sokrates uznałby prawdo-
podobnie, że zarówno osoba planująca zamach, jak i chuligan stadionowy 
nie używają inteligencji i sprawności fizycznej właściwie, a w związku z tym 
cechy te nie są dla nich dobrem. Tym, co pozwala uznać je za dobro, jest 
właściwe ich użycie zgodne z wiedzą (episteme) etyczną – mądrością. Krótka 
rozmowa filozofa z Kleiniaszem na ten temat przynosi również inne, cenne 
informacje dotyczące samej mądrości. Sokrates wypowiada w niej takie m.in. 
twierdzenia210:

1. Dobrami są zdrowie, piękno ciała, związki rodzinne, wpływy, zaszczyty.
2. Wielu ludzi uważa, że powodzenie jest największym dobrem.
3. Mądrość (sophia) stanowi o powodzeniu.
4. „[...] jeżeli ktoś jest mądry, takiemu w dodatku jeszcze i powodzenia 

nie potrzeba”.
5. Człowiek mądry zawsze trafnie dobiera cele i idzie właściwą drogą.
6. Nie wystarczy dóbr posiadać, trzeba ich też używać.
7. Jeśli dobra nie są właściwie używane, wtedy nie przyczyniają się 

do szczęścia.
8. Jedynie właściwe użycie dóbr przynosi szczęście.
9. O właściwym użyciu dóbr decyduje wiedza (episteme).

10. „[...] nie tylko powodzenie, ale i postępowanie właściwe, jak się zdaje, 
a z nim i szczęście zapewnia ludziom wiedza w każdym wypadku po-
siadania i działania”.

11. Mądrość jest wyższym dobrem niż inne dobra.
12. Dobra inne niż mądrość same przez się (bez mądrości) nie mają war-

tości.
13. Żadna rzecz nie jest dobrem ani złem, a jedynie mądrość jest dobrem, 

a głupota – złem.

210 Zob. Eutydem, 279a6–281e6.
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Wypowiedzi te zawierają przeplatające się argumentacje (zarys argumen-
tacji) na rzecz trzech tez:

I. mądrość decyduje o właściwym użyciu dóbr;
II. mądrość przynosi powodzenie i szczęście;
III. mądrość jest jedynym dobrem bezwarunkowym.

Ad I. Argumentacja ta wiąże się z twierdzeniami (1), (5), (6), (7), (8), (9). 
Sam fakt posiadania wielu dóbr nie przynosi powodzenia i szczęścia osobie, 
która je posiada. Trzeba się też nimi posługiwać. Można to jednak robić albo 
zgodnie z wiedzą, albo bez niej. Jeśli bez wiedzy, to takie działanie nie przy-
nosi pożytku, dobra tak używane mogą powodować cierpienie samego ich 
posiadacza bądź innych w jego otoczeniu. Jest to gorsze wyjście niż niepo-
sługiwanie się dobrami w ogóle. Jeśli z kolei posługujemy się nimi z wiedzą, 
wtedy „[...] siłą rzeczy musi iść właściwą drogą i trafiać, gdzie trzeba [...]”. Tak 
rozumiana wiedza i mądrość „normuje” działanie człowieka i stanowi właś-
ciwe kryterium użycia posiadanych dóbr.

Ad II. Argumentacja na rzecz tej tezy wiąże się z twierdzeniami (2), (3), (4), 
(5), (10). Powodzenie uznawane jest za dobro, ale jego warunkiem jest mą-
drość (mądrość stanowi o powodzeniu). Człowiek mądry zawsze wybierze 
właściwą drogę i środki do jej osiągnięcia. Zatem tylko człowiek mądry może 
zapewnić powodzenie w działaniu. W innym wypadku źle obrany byłby cel 
lub środki prowadzące do jego realizacji. Sokrates podaje tu przykłady ster-
ników, wodzów i lekarzy. Tylko o ile przysługuje im mądrość, są w stanie 
z powodzeniem zrealizować swoje cele (uniknięcie niebezpieczeństw na mo-
rzu i podczas wojny, dbanie o zdrowie). W ten sposób, mądrość, zapewniając 
powodzenie w życiu, zapewnia szczęście. Stwierdzenie Sokratesa, że mądre-
mu w dodatku powodzenia nie potrzeba, zgodnie z tą argumentacją oznaczać 
może, że powodzenie nie jest dodatkowym dobrem, o które należy zabiegać, 
mając mądrość; ona sama zapewnia powodzenie.

Ad III. Powyższa teza znajduje uzasadnienie w twierdzeniach (1), (2), (3), 
(11), (12), (13). Sokrates sugeruje, że dobra stanowią hierarchię211. Dobra ta-
kie jak zdrowie, piękno ciała czy zaszczyty są relatywnie niższe od powodze-
nia, to znaczy, że powodzenie decyduje o ich wartości. Z kolei o powodzeniu 
decyduje mądrość. Jest ona zatem wyższa od powodzenia i dóbr. Co więcej, 
Sokrates podkreśla, że mądrość jest jedynym dobrem (inne mogą być jedynie 
dobrami warunkowymi – „[...] samo przez się żadne z nich nic nie jest war-

211 Sugeruje to przez użycie wyrażeń: „większe dobra”, „pomiędzy dobrami”, „największe 
dobro”.
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te”). To oznacza, że jeśli ewentualnie inne są zależne od niej, to ona sama jest 
dobrem bezwarunkowym, nieprzewyższalnym.

Sokrates w takich słowach podsumowuje rozmowę z Kleiniaszem:

Skoro szczęśliwi chcemy być wszyscy, a pokazało się, że stajemy się tacy dzięki posłu-
giwaniu się rzeczami, i to jeżeli się nimi właściwie posługujemy, tę zaś umiejętność, 
a wraz z nią i powodzenie daje nam wiedza, to trzeba przecież, tak się wydaje, żeby 
na każdy sposób każdy człowiek o to dbał, żeby był jak najmądrzejszy212.

Mądrość wiąże się z umiejętnością życia w tym sensie, że mądra osoba 
właściwie kieruje swoimi zasobami. Brak mądrości oznacza brak kryterium 
ich (zasobów) porządkowania. Co więcej, mądrość stanowi najwyższe kryte-
rium tego uporządkowania, jest nieredukowalna do żadnego innego dobra. 
Działania podejmowane przez człowieka mądrego przynoszą mu powodzenie 
i szczęście, jednak jej nieprzewyższalność nie oznacza samowystarczalności 
w tym sensie, że wystarczy ją posiadać, aby być szczęśliwym213. Aby mądrze 
kierować życiem, trzeba mieć czym kierować, trzeba zatem posiadać pewne 
rzeczy i określone cechy osobowości. Mądrość jest jedynym dobrem przede 
wszystkim w tym sensie, że dobro innych rzeczy zależy od niej, a nie od-
wrotnie. „O szczególnej randze mądrości pośród wielu «dóbr» nie stanowi 
więc ani to, że jest ona jako jedyna dobra sama w sobie, ani że jest dobrem 
samo wystarczalnym czy też samoistnym. Rzecz raczej w tym, że o ile inne 
«dobra» są dobre tylko w określonych warunkach (mianowicie właśnie wtedy, 
kiedy idą w parze z mądrością), ona sama ma «wartość bezwarunkową»”214. 
Na koniec warto powtórzyć krótko problem zaznaczony w poprzednich roz-
działach. Sokrates używa określenia episteme i sophia, mówiąc o wiedzy i mą-
drości. Są to własności (wiedza i mądrość) przysługujące wyłącznie bogom. 
W związku z tym wydaje się, że pełnia szczęścia i powodzenia przysługiwać 
może tylko im, a dla człowieka nie jest w pełni osiągalna.

3.2.7. Podsumowanie

Mądrość dla Sokratesa stanowi o wartości życia. Jeśli brak w nim refleksji 
poznawczej, filozoficznej i oparte jest na fałszywych przekonaniach, obarczo-
ne jest wtedy istotnym brakiem i jako takie nie jest godne człowieka. Tym, 

212 Eutydem, 282a3–7, tłum. W. Witwicki (ἐπειδὴ εὐδαίμονες μὲν εἶναι προθυμούμεθα πάντες, 
ἑϕάνημεν δὲ τοιοῦτοι γιγνόμενοι ἐκ τοῦ χρῆσθαί τετοῖς πράγμασιν καὶ ὀπθῶς χρῆσθαι, τὴν δὲ 
ὀρθότητα καὶ εὐτυχίαν ἐπιστήμη ἦν ἡ παρέχουσα, δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἐκ παντὸς τρόπου ἅπαντα 
ἄνδρα τούτο παρασκευάζεσθαι, ὅπωϛ ὡϛ σοϕώτατοϛ ἔσται) 

213 Zob. W. Galewicz, O źle używanych dobrach, dz. cyt., s. 122.
214 Zob. tamże, s. 123.



69Analiza filozoficzna koncepcji mądrości Sokratesa, Platona i Arystotelesa

co powinno stanowić kryterium właściwego działania, jest cnota, „troska 
o duszę”, czyli postępowanie zgodne z wiedzą o tym, co ważne i szlachetne, 
o dobru i złu. Mądrość pełni zatem w filozofii Sokratesa rolą zasadniczą, jest 
warunkiem godnego i szczęśliwego życia. Ujmując omawianą kwestię ogól-
nie, mądrość jest wiedzą, jednak szczególnego rodzaju; nie faktualną, tj. do-
tyczącą praw przyrody czy spraw związanych z poprawnym wykonywaniem 
jakiegoś zawodu, ale odnosi się do dziedziny etyki, czyli z punktu widzenia 
godnego życia, spraw najbardziej istotnych. Wiedza taka przez człowieka nie 
jest osiągalna w pełni, przysługiwać może wyłącznie bogom, dlatego mądrym 
we właściwym (mocnym) sensie jest bóg (bogowie), a człowiek tylko na mia-
rę swych poznawczych możliwości. Mądrość ludzka sprowadza się przede 
wszystkim do przekonania o braku wiedzy pełnej, a jeśli się ją posiada, to tyl-
ko w stopniu niepełnym i niepewnym. Mądrość ludzka nie jest człowiekowi 
dana; warunkiem jej osiągnięcia jest zorientowany na prawdę dialog. Sam 
Sokrates rozmowy takie kończy często bez jednoznacznego wniosku, ale 
wtedy o jego mądrości decyduje fakt uznania braku wiedzy pewnej. Reflek-
sja filozoficzna urzeczywistniana przez filozofa w dialogu z innymi nie ma 
na celu tylko analizy ściśle teoretycznej, ale opiera sią na założeniu, że osiąg-
nięcie mądrości jest warunkiem zgodnego z nią, etycznego działania. Życie 
oparte na wiedzy etycznej nie tylko pozwala trafnie orzec, co jest dobrem, 
a co złem i na tej podstawie podejmować działanie, ale ma też (w przypadku 
sophia) aspekt motywacyjny – pomimo namiętności i emocji pozwala po-
dejmować w pełni racjonalne decyzje. Podobnie z umiejętnością życia, czyli 
z właściwym dysponowaniem tym, co posiadamy, tj. zarówno dobrami ma-
terialnymi, jak i cechami fizycznymi czy cechami osobowości. O ich wartości 
decyduje to, czy rozporządzamy nimi na podstawie mądrości, która jest do-
brem bezwarunkowym i nieprzewyższalnym. Takie dobro zapewnia również 
powodzenia. W ten sposób życie człowieka mądrego, będące realizacją właś-
ciwej człowiekowi funkcji, jest też warunkiem życia szczęśliwego.

Sokratejska koncepcja mądrości stanowiła istotną inspirację dla dalszych 
filozoficznych koncepcji mądrości. W znacznym stopniu wpłynęła na jego 
ucznia – Platona, którego myśl w odniesieniu do omawianej kwestii zostanie 
przedstawiona w kolejnej części książki.
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3.3. Platon

3.3.1. Ogólnofilozoficzne podstawy koncepcji mądrości Platona

Historycy filozofii starożytnej nie są w pełni zgodni co do tego, które z dia-
logów wyrażają autorską myśl Platona, a które jego nauczyciela Sokratesa. 
Nie ma jednoznacznie sformułowanej granicy, która oddziela myśl obu tych 
filozofów. Podobnie jak w przypadku analizy mądrości u Sokratesa przyjmu-
ję tu klasyfikację Vlastosa215, który uznaje, że myśl Platona odnaleźć moż-
na w następujących dialogach (zaznaczając, że w części z nich obecne są też 
oryginalne poglądy Sokratesa): Fedon, Uczta, Kratylos, Państwo księgi II–X, 
Fajdros, Parmenides, Teajtet, Sofista, Polityk, Fileb, Timajos, Kritias, Prawa.

W przypadku myśli Platona, inaczej niż Sokratesa, można mówić o syste-
mie filozoficznym. Na wiele pytań, na które Sokrates nie udzielił odpowiedzi, 
bądź danych spraw nie podejmował, Platon stara się odpowiedzieć. Jego myśl 
ma zatem w większym stopniu charakter pozytywny. Podstawową rolę od-
grywa w niej teoria idei, stanowiąca rodzaj metateorii, umożliwiającej opis 
i wyjaśnienie kwestii ontologicznych, etycznych, epistemologicznych, seman-
tycznych, logicznych, jak i politycznych. Stanowi również podstawę rozumie-
nia problematyki mądrości.

Platońska koncepcja idei (idea, eidos) stanowi pogodzenie dwóch prze-
ciwstawnych, obecnych w filozofii przed Platonem, stanowisk. Z jednej strony 
można utrzymywać, że byt podlega nieustannej zmianie (jak twierdził Hera-
klit), z drugiej, że jest wieczny, niepodzielny i niezmienny (jak twierdził Par-
menides). Obydwie koncepcje pociągały za sobą trudne do zaakceptowania 
konsekwencje; jeśli bowiem „wszystko płynie”, to jak wyjaśnić możliwość sta-
łego orzekania o przedmiotach. Z drugiej strony, jeśli byt nie podlega zmia-
nie, to jak wyjaśnić obserwowalną zmienność przyrody. Propozycja Platona 
sprowadza się do pogodzenia tych stanowisk. Byt jest zmienny i niezmien-
ny zarazem, ale nie ze względu na ten sam aspekt. Z jednej strony zachodzi 
zmienność tego, co podpada pod zmysły, z drugiej stałość tego, co zmysło-
wość przekracza (idei). Platon ilustruje swą koncepcję tzw. metaforą jaskini216. 
Metafora ta wyraża główne elementy platońskiej filozofii. Filozof przedsta-
wia uwięzionych w jaskini, przykutych do skały ludzi, patrzących na ścianę 
przed nimi. Nie dostrzegają tego, co znajduje się za ich plecami, innych ludzi 
i przedmiotów, które oświetla światło ogniska. Rzuca ono cienie, które przez 
uwięzionych w jaskini interpretowane są jako rzeczywistość. Jeśli któremuś 
z nich, dzięki wyzwoleniu z łańcuchów, uda się zobaczyć przedmioty znajdu-

215 Zob. s. 29 niniejszej edycji.
216 Zob. Państwo, 514a1–517e15.
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jące się za nim i wydostać z jaskini, dostrzega on obiekty rzucające wcześniej 
postrzegane cienie. Doświadczenie to może stanowić dla „wyzwolonego” mo-
tyw, ze względu na który wraca do byłych współwięźniów, by podzielić się 
odkryciem. Platon, stosując tę metaforę, chce pokazać, że, po pierwsze, tym, 
co jest ludziom bezpośrednio dane w doświadczeniu potocznym, zmysłowym, 
są jedynie cienie właściwej rzeczywistości, po drugie, że rzeczywistość stano-
wiąca podstawę zmysłowości znajduje się poza tą zmysłowością (to świat idei), 
po trzecie, że dotarcie do niej wymaga wysiłku, przede wszystkim poznaw-
czego, i wreszcie, po czwarte, że próba przekazania doświadczenia nie zawsze 
spotyka się ze zrozumieniem. Ci, których stać na wyrwanie się z „łańcuchów” 
zmysłowości, to filozofowie (miłośnicy mądrości), których misją jest przekaza-
nie prawdy tym, którzy jej nie poznali. Z powyższą alegorią wiąże się założenie 
istnienia dwóch rodzajów bytu. Pierwszy to zmienny, dynamiczny, nietrwa-
ły, podpadający pod zmysły, drugi niezmienny, trwały, stanowiący podstawę 
pierwszego. W Timajosie o pierwszym pisze w sposób następujący:

[...] spostrzegalny, zrodzony, zmienny ustawicznie, który powstaje w pewnym miejscu 
i znowu stamtąd przepada – uchwycić go potrafi mniemanie (doxa) i spostrzeżenie 
(aisthesis)217.

I dalej, o świecie rzeczy niepodpadających pod zmysły:

[...] niezmienny, niezrodzony i nieginący, który ani w siebie nie przyjmuje niczego 
skądinąd, ani sam w nic innego nigdzie nie przechodzi, niewidzialny i w żaden inny 
sposób niedostrzegalny – oglądać go może tylko myśl rozumna (noesis)218.

Świat postrzegalny zmysłami, podlegający zmianie, to świat fizyczny, świat 
doświadczenia codziennego. To świat składający się z rzeczy materialnych, 
które powstają i giną; jego status ontologiczny może być określony jako to, 
co znajduje się między niebytem a bytem prawdziwym219. Świat drugi, nie-
zmienny, to świat postrzegany jedynie umysłem, wieczny i niezmienny, będą-
cy przyczyną i wzorcem świata fizycznego. To byt we właściwym tego słowa 
znaczeniu, byt prawdziwy. Platon określa go mianem świata idei220.

Część współczesnych badaczy Platona twierdzi, że struktura ontyczna, 
jaką filozof proponuje, zakłada trzy stopnie bytu. W. Stróżewski wyróżnia221: 

217 Timajos, 52a5–7, tłum. W. Witwicki.
218 Tamże, 52a1–4, tłum. W. Witwicki.
219 E.I. Zieliński, Platon, w: Powszechna encyklopedia filozofii, KUL, Lublin, http://www.ptta.

pl/pef/pdf/p/platon.pdf (dostęp: 20.06.2014).
220 Na ten temat zob. m.in. W.D. Ross, Plato’s Theory of Ideas, Clarendon Press, Oxford 1951.
221 Zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 1992, s. 46.
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a) rzeczy/obiekty posiadające daną własność (np. mądry Sokrates); b) włas-
ność, którą dana rzecz/obiekt posiada (np. mądrość Sokratesa), oraz c) idea 
własności, którą posiada dana rzecz/obiekt (np. mądrość sama w sobie). Z ko-
lei K. Albert wśród tych stopni wyróżnia222: a) rzeczy, b) idee i c) jednię, któ-
ra odpowiada trzem najwyższym ideom w dialogach Platona, tj. idei dobra, 
piękna i bytu. Jak twierdzi wspomniany autor, odpowiada to również inter-
pretacji Arystotelesa, zgodnie z którą jednia jest istotą dobra223. Trzy stopnie 
bytu wyróżnia również Vlastos: „Dla każdej rodzajowej cechy, którą mogą 
wspólnie posiadać przedmioty przestrzenno-czasowe, Platon przyjmuje byt 
idealny, w którym poszczególne rzeczy «partycypują» tak długo, jak długo 
mają tę cechę”224. Mamy tu zatem do czynienia z następującą trójdzielną on-
tologią: a) byt transcendentny, wzorcowa forma, np. idea mądrości; b) rzeczy 
podlegające naszemu zmysłowemu doświadczeniu, które mogą mieć lub nie 
mieć danej cechy, np. osoby lub zachowania, które mogą być lub nie być mą-
dre; c) cechy tych rzeczy, np. cecha mądrości, którą spełnia dana osoba.

Powyższe stanowiska interpretacyjne, mimo że nie w pełni komplemen-
tarne, nie wykluczają się. Upraszczając, można stwierdzić, że platońska on-
tologia zakłada istnienie rzeczy/obiektów, ich własności oraz idei, spośród 
których idea jedni (idea dobra, piękna, bytu) stanowi tą, ponad którą nie ma 
żadnej innej idei (ew. jedno i nieokreślona diada)225. W księdze VI Państwa 
Platon pisze:

[...] największym przedmiotem nauki jest postać Dobra (agathos), [...] przez nią to, 
co sprawiedliwe i tam dalej, staje się tym, co przydatne i pożyteczne. [...] A jeśli jej nie 
znamy, to choćbyśmy wszystko inne i najlepiej znali, [...] na nic nam się to nie przyda, 
zupełnie tak samo, jakbyśmy posiedli cokolwiek, a Dobra by w tym nie było226.

222 Zob. K. Albert, dz. cyt., s. 41.
223 Zob. tamże.
224 G. Vlastos, Platon. Indywiduum jako przedmiot miłości, tłum. P. Paliwoda, IFiS PAN, 

Warszawa 1994, s. 25.
225 Szczegółowa analiza interpretacji struktury ontycznej bytu u Platona wykracza poza ramy 

tej pracy. Dla uzupełnienia przytaczam słowa E.I. Zielińskiego, który pisze na ten temat nastę-
pująco: „Struktura ponadfizycznego poziomu rzeczywistości przedstawiana jest inaczej w para-
dygmacie tradycyjnym, a inaczej w nowym. W paradygmacie tradycyjnym poziom ten tworzy 
wielość hierarchicznie uporządkowanych idei, na których szczycie stoi idea Dobra lub Piękna 
(albo Dobra, które jest równocześnie Pięknem); idee są niezmiennymi i wiecznymi wzorami 
i przyczynami wielości rzeczy fizycznych. W paradygmacie nowym, odwołującym się do ‘nauk 
niepisanych’, ponad ideami znajdują się jeszcze Principia: Jedno i nieokreślona Diada (albo jedna 
zasada o dwubiegunowej strukturze); to dzięki działaniu tych Zasad uhierarchizowane idee mogą 
funkcjonować jako przyczyny rzeczy fizycznych [...]”, E.I. Zieliński, dz. cyt. Na ten temat zob. 
również: M. Przełęcki, O Platońskiej koncepcji filozofii, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 10 (227), 
s. 11–19.

226 Państwo, VI, 505a2 b3, tłum. W. Witwicki.
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Ten, kto chce poznać określoną ideę, jak stwierdza filozof w Liście VI, 
powinien to robić stopniowo. Nie można poznać idei (np. mądrości), nie 
przechodząc przez wcześniejsze jej etapy: 1) poznanie nazwy („mądrość”); 
2) definicji; 3) wizerunku (wyobrażenie mądrości); 4) pojęcia (umysłowa re-
prezentacja mądrości). Ostatnim etapem jest poznanie idei (idea mądrości, 
mądrość sama w sobie)227. Zatem za miłośnika mądrości może być uznany 
jedynie ten, kto przeszedł wszystkie te etapy i dotarł do „tego, co prawdziwie 
istniejące”.

Jednym z problemów, które wiążą się z prezentowaną koncepcją, jest sto-
sunek świata rzeczy do świata idei. Po pierwsze, jak jest możliwe ich (idei) po-
znanie, w sytuacji kiedy podmiot poznania ma inny status ontyczny od tego, 
co poznawane? Po drugie, jeśli rzeczy mają inną naturę niż idee, to jak jest 
możliwa jakakolwiek relacja między daną rzeczą/obiektem a jej ideą (np. mię-
dzy mądrym Sokratesem a mądrością samą w sobie)? Pierwszy z problemów 
Platon rozwiązuje przez odwołanie się do koncepcji anamnezy (anamnesis). 
Otóż poznawanie to przypominanie tego, co ludzka dusza wiedziała w chwi-
lach preegzystencji w świecie idei. Kiedy jednak złączyła się z ciałem, wiedza 
ta została zapomniana. Drogę do jej przywrócenia stanowi refleksja filozoficz-
na. Drugi problem nie jest rozwiązywany w sposób ściśle jednoznaczny. Jeśli 
orzekamy zgodnie z prawdą o danych obiektach A, B, C, że są F (np. Sokrates 
jest mądry), to uznajemy, że A, B, C pozostają w pewnej relacji do F. Relacja 
ta uznana może być m.in. za relację podobieństwa, naśladownictwa (mime-
sis) (A, B, C przypominają, są podobne do F), lub partycypacji (methexis), 
czy też uczestnictwa (parousia) (A, B, C partycypują, uczestniczą w F; F jest 
tym, co jest im wspólne)228. Odpowiedź ta może powodować pewne proble-
my natury logicznej, m.in. argument tzw. Trzeciego Człowieka oraz problem 
samoorzekania (wtedy np. idea ruchu musiałaby być w ruchu, a idea wielości 
musiałaby zostać zwielokrotniona)229. Vlastos, starając się obronić Platona 
przed krytyką, odpowiadając na ewentualne problemy logiczne, jakie mogą 
być konsekwencją jego teorii, pisze:

Czy Platon rzeczywiście kiedykolwiek wpadł w tę pułapkę? [...] Gdyby Platońska on-
tologia została skrojona do ściśle logicznych, semantycznych i epistemologicznych 
celów, nie potrzebowałby on egzemplaryzmu, a nam wypadłoby odczytać język, 
który go sugeruje, wyłącznie jako metaforę, uwalniając go tym samym od wszelkich 
samo predykatywnych obciążeń. Co z tego wynika, zakładając, że taka była intencja 
Platona? Bardziej spójna ontologia? Oczywiście, lecz zarazem jej mniejsza owocność 

227 Zob. A. Kenny, A New History of Western Philosophy, dz. cyt., t. 1, s. 49–50.
228 Na ten temat zob. m.in.: tamże, s. 52 oraz K. Leśniak, Platon, Wiedza Powszechna, War-

szawa 1968, s. 43.
229 Zob. G. Vlastos, Platon, dz. cyt., s. 25.
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do kwestii [...], które Platon rozstrzyga za pomocą idei. Jeśliby Platon w idei Piękna 
widział po prostu cechę, a nie wzorcze ucieleśnienie cechy, nie byłaby ona dlań abso-
lutnie i bosko pięknym przedmiotem Diotymy; nie byłaby nawet piękna [...]. Jak więc 
mogłaby być miłosnym obiektem par excellence w teorii, w której piękno tak ściśle 
warunkuje miłość? Natchnieniem tej teorii była właśnie forma-wzorzec wspaniale 
i bezwstydnie objawiająca swe piękno, które przyćmiewa piękno wszystkich innych 
rzeczy230.

Omawiana koncepcja ma charakter systemowy m.in. z tego powodu, 
że ujmuje byt zarówno w aspekcie analitycznym (opisowym), jak i w aksjo-
logicznym (wartościującym, powinnościowym). Ten ostatni aspekt pełni tu 
istotną rolę; dzięki niemu byt, jak go widział Platon, nie tylko ma hierar-
chiczną strukturę, jest uporządkowany, ale ma i cel. Ten cel wyznaczony jest 
przez świat idei, który stanowi wzorzec działania człowieka. Jeśli identyfiko-
wać platonizm w kontekście współczesnych teorii metaetycznych231, to można 
stwierdzić, że filozof uznaje stanowisko obiektywizmu, absolutyzmu i kogni-
tywizmu w kwestii wartości (ew. norm moralnych). Powody dla takiej identy-
fikacji są następujące: a) uznanie istnienia niezależnych od podmiotu pozna-
jącego wartości-idei; b) uznanie, że obowiązują one bez względu na dowolny 
kontekst (np. kulturowy, społeczny, historyczny); c) warunkiem prawdziwo-
ści sądów wartościujących (ew. normatywnych) jest niezależna od tych sądów 
rzeczywistość. Idee mają zatem własność bycia powinnym (pod warunkiem 
że uczestniczą w idei dobra; nie jest tak w przypadku idei brzydoty czy nie-
sprawiedliwości232); miłośnik mądrości (filozof), który uwolniony z kajdan 
pozorów ogląda idee, pragnie wrócić i przekazać odkrytą przez siebie prawdę 
innym. Wiedza o idei jest zatem wiedzą o tym, co być powinno. W filozo-
fii współczesnej takie stanowisko podzielane jest przez wielu fenomenolo-
gów, którzy podkreślają, że wartości „domagają się” urzeczywistnienia (m.in. 
M. Scheler, J. Tischner, W. Stróżewski).

Nie wchodząc w szczegóły platońskiej teorii idei, warto, za Kennym, podać 
ogólne zasady, które teoria ta wyznacza233:

(Z1)  zasada współuczestnictwa (The Principle of Commonality): powodem, 
dla którego o x, y, z orzeka się bycie F, jest to, że x, y, z partycypują 
(w), przypominają ideę F;

230 Tamże, s. 26.
231 Zob. m.in. J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2009, s. 22–34.
232 Zob. M. Przełęcki, dz. cyt., s. 17.
233 Zob. A. Kenny, A New History of Western Philosophy, dz. cyt., t. 1, s. 51–52. Na temat 

metafizyczno-ontologicznych cech idei zob. m.in. G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 91–92.
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(Z2)  zasada separacji (The Principle of Separation): Idea F jest czymś róż-
nym od x, który jest F;

(Z3) zasada samoorzekania (The Principle of Self-Predication): Idea F jest 
samym F;

(Z4) zasada czystości (The Principle of Purity): Idea F jest niczym więcej, 
jak samym F;

(Z5)  zasada wyjątkowości (The Principle of Uniqueness): Nic, oprócz idei F, 
nie jest realnie, w pełni istniejącym i prawdziwym F;

(Z6)  zasada niecielesności i niezmienności (The Principle of Sublimity): Idee 
są wieczne, niezmienne, niepodzielne, niedostrzegalne zmysłowo.

Powyższe zasady dotyczą w szczególności ontologicznych i epistemolo-
gicznych aspektów teorii idei. Jeśli okaże się, że mądrość jest jedną z nich, 
to będzie ona m.in. bytowo niezależna od osoby, o której orzekamy, że jest mą-
dra; wieczna i niezmienna; niedostrzegalna zmysłami; niepodzielna, w pełni 
istniejąca; możliwe będzie prawdziwe orzekanie o kimś, że jest mądry, wtedy 
i tylko wtedy, gdy jego zachowanie spełniać będzie ideę mądrości. Zasady te 
z pewnością nie wyczerpują możliwej charakterystyki teorii ucznia Sokratesa. 
Uwzględniając zawarte w tej części pracy uwagi, zasady sformułowane przez 
Kenny’ego można uzupełnić o m.in. takie, zgodnie z którymi (Z7) warunkiem 
koniecznym poznania idei jest refleksja filozoficzna, w związku z czym wiedza 
o ideach nie jest dostępna dla każdego, a tylko dla miłośników mądrości, oraz 
(Z8), że poznanie idei (o ile wiąże się ona z ideą dobra) przekłada się na świa-
domość powinności jej urzeczywistniania.

W kwestiach etycznych Platon reprezentuje podobne stanowisko jak jego 
nauczyciel – Sokrates. Moralnym zadaniem człowieka jest troska o duszę. Tu-
taj oznacza to przede wszystkim oczyszczenie duszy, osiągane przez dialekty-
kę. W Fedonie pisze:

I cokolwiek za niego [rozum (phronesis) – przyp. T.L.] dostaniesz czy kupisz, to tylko 
jest rzeczywiste: i męstwo, i rozsądek, i sprawiedliwość, i w ogóle prawdziwa dzielność, 
na rozumie oparta, czy tam przychodzą, czy odchodzą przyjemności i obawy [...]; jeśli 
przy nich nie ma rozumu, tylko się jedną z nich wymienia na drugą, taka dzielność 
to bodaj, że będzie tylko marą jakąś i ułudą; doprawdy, że niegodną człowieka wolne-
go; nie będzie w niej ani odrobiny zdrowia, ani prawdy. Prawda zaś to oczyszczenie 
pewne od wszystkich tego rodzaju rzeczy, a rozsądne panowanie nad sobą i spra-
wiedliwość, i męstwo, i nawet sam rozum to też bodaj, że nic innego, jak tylko pewne 
oczyszczenie234.

234 Fedon, 69b1–c3, tłum. W. Witwicki.
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Platon przyjmuje również sokratejski intelektualizm etyczny. Jeśli ktoś po-
dejmuje złe moralnie działanie, to jest to spowodowane nie intencją czynienia 
zła, ale niewiedzą o tym, jakie zachowanie jest dobre; „[...] co się ludziom 
zarzuca w sposób obelżywy, jakoby byli źli umyślnie, to im się niesłusznie 
zarzuca. Bo nikt nie jest zły umyślnie”235. Podobnie w zakresie związków wie-
dzy z cnotą i działaniem etycznym. Warunkiem tego ostatniego jest, jak u po-
przednika, wiedza i mądrość236.

Analogicznie do rozróżnienia na byt fizyczny (rzeczy) i ponadfizyczny 
(idee) uczeń Sokratesa wyróżnia dwa stopnie wiedzy. W rozmowie z Glau-
konem w VI księdze Państwa Sokrates stwierdza: „Skoro się każda zdolność 
z natury odnosi do czegoś innego, a te obie są zdolnościami: i mniemanie, 
i wiedza, zatem każda jest czymś innym. Z tego wynika, że przedmiot wiedzy 
i przedmiot mniemania nie będzie ten sam”237. Wiedza dotycząca świata fi-
zycznego, zmiennego, zmysłowego jest poznaniem zawodnym (mniemaniem, 
doxa). Natomiast wiedza odnosząca się do świata idei jest wiedzą pewną (epi-
steme). Podstawowa różnica między wiedzą a mniemaniem dotyczy stopnia 
ich pewności (niezawodności). Zakłada się tu odpowiedniość między rodza-
jami bytu a rodzajami poznania: to, co istnieje doskonale (idee), doskonale 
daje się poznać, z kolei rzeczy (które istnieją niedoskonale) można poznać 
jedynie w sposób zawodny, niedoskonały. Wiedza pewna ma charakter aprio-
ryczny i konieczny, mniemanie – zmysłowy i niekonieczny238. Podobnie za-
tem jak u Sokratesa idealnym celem poznawczym miłośnika mądrości jest 
wiedza pewna (episteme). W odróżnieniu od swego nauczyciela Platon pro-
ponuje jednak inną metodę, która prowadzić ma do wiedzy pewnej – metodę 
dialektyki.

Celem metody Sokratesa było podanie definicji pojęcia. Było to jedno-
cześnie podanie prawdy obiektywnej; „Tworzy więc Sokrates pojęcia ogólne, 
twierdzenia zaś orzekające, jaka jest ich treść istotna, podają prawdę obiek-
tywną” 239. Platon nie odrzuca tej metody, idzie jednak o krok dalej240. Nie 
chodzi mu wyłącznie o definicję, ale o ideę, która ją ontologicznie uzasadnia. 
Celem ma być ogląd samej idei i jej relacji do innych, szczególnie do idei naj-
wyższej. Stróżewski opisuje to słowami:

235 Timaios, 86d7–9, tłum. W. Witwicki. Na temat etyki Platona zob. m.in. J. Annas, Platonic 
Ethics. Old and New, Cornell University Press, Ithaca–London 1999.

236 Stanowisko Platona nie jest jednak tak jednoznaczne jak Sokratesa, np. w Fajdrosie wska-
zuje na istotną wagę elementów pozaintelektualnych jako warunków wartościowego życia. Na ten 
temat zob. M. Koszkało, Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej – Sokrates, Platon, 
Arystoteles, „Roczniki Filozoficzne” 2015, nr 2.

237 Państwo, 478 b, tłum. W. Witwicki.
238 Zob. M. Przełęcki, dz. cyt., s. 13–14.
239 T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Antyk, Kęty 2004, s. 149.
240 Zob. m.in. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 43.
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Nie chodzi o abstrakcyjne uogólnienie rozmaitych przypadków piękna [...]. Chodzi 
o coś zupełnie innego. Dopiero gdy mamy to całe zaplecze za sobą, możemy dojść 
do zobaczenia czegoś jednego na podstawie całej tej mnogości, nie naruszając jej jed-
nak przy tym w żaden sposób. Mamy zobaczyć coś jednego, ku czemu zmierzał cały 
dotychczasowy trud. Platon mówi bardzo wyraźnie o widzeniu piękna. Nazywa je 
pięknem samym w sobie241.

Struktura rzeczywistości, jaką proponuje omawiany filozof, odzwiercied-
lona jest również na poziomie semantycznym jego systemu. Uwzględniając 
terminy współczesnej teorii języka, można twierdzić, że nazwa ogólna N: 
1. konotuje zbiór własności, które spełniają te i tylko te obiekty, o których 
zgodnie z prawdą orzekamy, że są N; 2. denotuje te i tylko te obiekty, o któ-
rych zgodnie z prawdą orzekamy, że są N. Należy jednak dodać, że kryterium 
adekwatności konotacji (znaczenia) nazwy N jest idea N. To idee wyznaczają 
zatem standardy właściwego użycia języka. Konsekwencją przyjęcia takiego 
stanowiska jest m.in. to, że doskonałym (idealnym) użytkownikiem języka 
może być jedynie doskonały (idealny) filozof.

System Platona obejmuje też kwestie społeczno-polityczne. Problematykę 
tę podejmuje przede wszystkim w Państwie i Prawach. Proponuje się tam dwa 
modele ustroju politycznego: tzw. państwo drugie, możliwe do zrealizowa-
nia, gdzie normą są dobra stanowione, oraz państwo idealne, którego celem 
jest uformowanie człowieka doskonałego242. Odpowiadać ma ono strukturze 
człowieka, tj. jeśli w człowieku są trzy dusze, to państwo idealne ma mieć trzy 
stany, każdy odpowiadający danemu typowi duszy: zmysłowej – rzemieślnicy, 
impulsywnej – strażnicy, rozumnej – władcy. Poszczególne z warstw ma też 
cechować określona cnota: opanowanie, męstwo oraz mądrość, przysługująca 
władcom-filozofom. Wynika z tego, że mądrość stanowi dla Platona nie tylko 
podstawową cnotę, ale i warunek możliwości realizacji idealnego państwa.

Podsumowując te podstawowe dla problematyki mądrości uwagi, teorię 
Platona (uwzględniając jej relację do teorii jego nauczyciela – Sokratesa) cha-
rakteryzują m.in. następujące cechy:

A) ze względu na podobieństwa Platon – Sokrates:

1. przyjęcie, że refleksja filozoficzna (troska o duszę) jest podstawowym 
celem działania człowieka i stanowi warunek życia szczęśliwego;

2. uznanie tezy intelektualizmu etycznego: wiedza jest warunkiem cnoty 
i że nikt nie jest zły z własnej woli, a tylko z powodu niewiedzy;

241 Tamże, s. 47.
242 Zob. E.I. Zieliński, dz. cyt.
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3. podkreślenie ważnej roli analizy pojęciowej i metody indukcyjnej w re-
fleksji filozoficznej;

4. przyjęcie podziału wiedzy na zawodną, ludzką (doxa) i pewną, boską 
(episteme);

5. uznanie tezy realizmu semantycznego: Platon, podobnie jak Sokrates 
(a w przeciwieństwie do sofistów) nie zgadzał się na względność praw-
dy; jeśli dane zdanie jest prawdziwe, to jest prawdziwe obiektywnie, za-
wsze i wszędzie, a warunkami tej prawdziwości jest niezależny od zdań 
(podmiotów wypowiadających zdania) stan rzeczy;

6. z powyższym wiąże się uznanie tezy realizmu etycznego: zdanie stwier-
dzające powinność (ew. normę moralną) nie jest zależne od dowolne-
go kontekstu (absolutyzm moralny), a warunkiem prawdziwości zdań 
normatywnych jest niezależny od zdań (podmiotów wypowiadających 
zdania) stan rzeczy (obiektywizm moralny);

7. eksternalizm w kwestii znaczenia, tj. znaczenie nazw ogólnych (po-
wszechników) jest wyznaczone przez niezależny od podmiotu stan 
rzeczy.

B) ze względu na różnice Platon – Sokrates:

1.  Platon sformułował system filozoficzny w wyższym stopniu spójny 
od systemu Sokratesa, gdzie podstawową rolę odgrywa teoria idei. 
Część kwestii, na które nie odpowiedział Sokrates, znajduje odpowiedź 
u jego ucznia;

2.  uznanie istnienia niezależnego od podmiotu poznającego, różnego 
od bytów materialnych, niezmiennych, aczasowych, wiecznych idei. 
Koncepcja ta jest nie tylko opisowa, ale i normatywna (idee stanowią 
wzór dla świata fizycznego);

3.  Sokrates poszukiwał prawdy w sądach i definicjach; według Platona 
potrzeba tu jednak takiej metody (dialektyki), która umożliwia pozna-
nie bezpośrednie (ogląd idei). Najwyższym przedmiotem wiedzy mi-
łośnika mądrości nie jest dane pojęcie, ale jego idea;

4.  w związku z powyższym Platon rozwiązuje problem jedności w wie-
lości (tego, co wspólne wielu przedmiotom oznaczanym daną nazwą); 
zachodzi wielość tego, co podpada pod zmysły, i jedność idei (jedna 
idea partycypuje w wielu przedmiotach);

5.  podobnie jak u Sokratesa, znaczenie nazw ogólnych wyznacza nieza-
leżna od nich rzeczywistość. Platon jednak precyzuje, czym ona jest: 
standardy znaczeniowe wyznacza świat idei. Analiza języka musi zatem 
uwzględnić jego aspekt metafizyczny.
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3.3.2. Apoteoza rozumu

Platon kontynuuje myśl Sokratesa, zgodnie z którą to dbanie o duszę stanowi 
(powinno stanowić) podstawę ludzkiego działania. Uzupełnia ją o tezę, że ak-
tywność ta prowadzi do jej (duszy) oczyszczenia. Jest nie tylko wymogiem 
moralnym, ale i epistemologicznym. Dusza, przekraczając zmysłowość, do-
ciera do świata inteligibilnego, niezmiennego, podobnego ontycznie jej samej 
– świata idei. Jest to jednocześnie proces stopniowego dochodzenia do wie-
dzy – prowadzi od fałszywego do prawdziwego bytu. Dusza w powyższym 
kontekście nie jest rozumiana jako dusza w ogóle. Chodzi szczególnie o wy-
różnioną jej część243, mianowicie – rozumną (to logistikon) (obok pożądliwej 
(to epithumetikon) i impulsywnej (to thumoeides))244. Troska o duszę oznacza 
zatem przede wszystkim troskę o rozum (phronesis).

Rozum (i mądrość) jest dla Platona jedną z kilku cnót, jednak o szczegól-
nej roli245. Oprócz niej, odpowiadającej części rozumnej duszy, jest męstwo 
(tharseo), panowanie nad sobą (sophrosyne) i sprawiedliwość (dikaiosyne). 
Pierwsza odpowiada impulsywnej części duszy, druga pożądliwej, z kolei 
sprawiedliwość utrzymuje ład wśród nich wszystkich246. Pełni on tu jednak 
funkcję wyróżnioną. Pozwala wartościować dobra, ustalić ich hierarchię 
i ocenić z perspektywy etycznej. Nie jest tożsama z żadną konkretną zdol-
nością poznawczą, jest raczej ich harmonią. Hans-Georg Gadamer zauważa, 
że dla Platona, jako że każde działanie jest jednością i podejmowane ze wzglę-
du na dobro, wszystkie cnoty „zlewają się” i „stapiają” ze sobą i ostatecznie 
stanowią wiedzę – mądrość247. Z kolei Irwin pisze:

Spośród cnót Platon szczególną rolę przyznaje mądrości [termin phronesis oddaje 
przez wisdom – przyp. T.L.]. Twierdzi, iż zamiast starać się osiągnąć wszystko, czego 
zapragniemy, powinniśmy pragnąć, by nasze wybory były kierowane przez mądrość, 
będącą najwyższą spośród cnót [...]. Mądrość jako cnota rozumnej części duszy wpły-
wa na nasze wybory (pragnienie przyjemności i unikanie przykrości), przez odwo-
łanie się do rozważań nad tym, co jest dla nas dobre i złe; potrzebna jest po to, aby 
wiedzieć, że używamy pozamoralnych dóbr w sposób właściwy [...]248.

243 Zob. Fedon, 93b4–7.
244 Na temat podziału duszy u Platona zob. m.in. T. Irwin, Platos Moral Theory. The Early and 

Middle Dialogues, Clarendon Press, Oxford 1997, s. 191–195.
245 Zob. Fajdros, Antyk, Kęty 2002.
246 Na temat teorii cnót u Platona zob. m.in.: J. Annas, dz. cyt., s. 120–136 oraz T. Irwin, 

Plato’s Ethics, Oxford University Press, New York–Oxford 1995, s. 347–354.
247 Zob. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, tłum. 

Z. Nerczuk, Antyk, Kęty 2002, s. 47–48.
248 T. Irwin, Plato’s Ethics, dz. cyt., s. 349, tłum. własne (wolne).
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Rozum (i mądrość) w filozofii Platona jest wyraźnie przeciwstawiony cie-
lesności i przyjemnościom. Stopień tego przeciwstawienia jest różny, od skraj-
nej apoteozy rozumu, tj. uznania go za warunek konieczny i wystarczający 
dla pełni życia, po przyznanie mu roli istotnej, tj. za warunek konieczny, ale 
niewystarczający. W Fedonie ciało jest przeszkodą w drodze do nabywania 
mądrości. Jest ono więzieniem duszy, czymś nieczystym i ontycznie nieprzy-
stawalnym do duszy. Osoba kochająca mądrość (filozof) powinna wyzbyć 
się pragnień, żądz, potrzeb cielesnych, w największym stopniu ograniczyć 
potrzeby pozarozumowe, na rzecz aktywności intelektualnej, skierowanej 
na świat idei. Filozof wyraża to w słowach:

A ona [dusza – przyp. T.L.] bodaj że wtedy najpiękniej rozumuje, kiedy jej nic z tych 
rzeczy oczu nie zasłania: ani słuch, ani wzrok, ani ból, ani rozkosz, kiedy się, ile moż-
ności, sama w sobie skupi, nie dbając wcale o ciało, kiedy, ile możności, wszelką wspól-
ność, wszelki kontakt z ciałem zerwie, a sama ręce do bytu wyciągnie249.

Życie skupione na cielesności jest tu charakteryzowane jako zorientowa-
ne na doznawanie przyjemności zmysłowych, jak m.in. spożywanie alkoholu 
i przyjemności związane ze sferą erotyczną. To pragnienie odczuwania jak 
największej liczby bodźców pozytywnych, z jednoczesnym unikaniem przy-
krych. Natomiast miłośnik mądrości odrzuca potrzeby powyższej natury – 
jego celem jest phronesis i arete250.

W Fedonie zawarte są co najmniej dwa podobne argumenty na rzecz tezy 
o niemożliwości poznania (osiągnięcia mądrości) w trakcie życia, której przy-
czyną jest cielesność. Pierwszy nazwany jest tu „argumentem z podobieństwa 
duszy i idei”251, drugi natomiast „z porządku moralnego w świecie”252.

[A1] Argument z podobieństwa duszy i idei:

1. przedmiotem poznania jest byt rzeczywisty (idee);
2. poznanie idei jest możliwe albo za życia, albo po śmierci;
3. człowiek może poznać idee albo jako byt cielesno-duchowy (za życia) 

albo duchowy (po śmierci);
4. cielesność umożliwia poznanie rzeczy zmysłowych, lecz uniemożliwia 

poznanie idei;

249 Fedon, 65c5–9, tłum. W. Witwicki.
250 Zob. A. Peperzak, The Quest for Meaning, Friends of Wisdom from Plato to Levinas, Ford-

ham University Press, New York 2003, s. 38.
251 Zob. Platon, Fedon, 64a5–67a1.
252 Argumentację [A2] opracowano na podstawie: W. Witwicki, Objaśnienia tłumacza, 

(do Fedona), w: Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta, Zielona Sowa, Kraków 2007, 
s. 195. Zob. również: Fedon, 79c2–82c8, 66b4–7, tłum. W. Witwicki.
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5. człowiek jako istota cielesno-duchowa nie może osiągnąć poznania idei;
 zatem: człowiek za życia nie może osiągnąć poznania idei;
6. to, co podobnej natury (ontycznej), może poznać to, co podobne jego 

naturze;
7. dusza posiada podobną naturę jak idee;
8. człowiek jako byt duchowy może osiągnąć poznanie idei;
 zatem: człowiek po śmierci może osiągnąć poznanie idei;
 zatem: poznanie idei nie jest możliwe za życia i jest możliwe 

po śmierci253.

[A2] Argument z porządku moralnego w świecie:

1. w świecie istnieje niepisane prawo, zgodnie z którym to, co czyste i ist-
niejące, może być poznane tylko przez to, co czyste i istniejące;

2. to, co nieczyste, nie może poznać tego, co czyste;
3. człowiek jako istota cielesno-duchowa jest nieczysty;
 zatem: człowiek jako istota cielesno-duchowa (za życia) nie może po-

znać tego, co czyste;
4. to, co czyste, to dusza ludzka i idee;
5. człowiek jako istota duchowa (po śmierci) może poznać idee;
 zatem: poznanie idei nie jest możliwe za życia i jest możliwe po śmierci.

Przesłanie Platona dotyczące niemożliwości osiągnięcia poznania (mą-
drości) wyrażone w Fedonie wydaje się pesymistyczne254. Tylko „nieskażony” 
cielesnością rozum może poznać to, co istnieje idealnie, „[...] a jak długo bę-
dziemy mieli ciało i dusza nasza będzie złączona z takim wielkim złem, nigdy 
w świecie nie potrafimy zdobyć i posiadać tego, czego pragniemy. A powia-
damy, że tym jest prawda”255. Za życia pozostaje jedynie możliwość zbliżania 
się do prawdy, która jednak nigdy nie zostanie w pełni osiągnięta, a nawet 
to niedoskonałe poznanie osiąga niewielu, jedynie ci, którzy swój czas oddają 
refleksji filozoficznej – miłośnicy mądrości (filozofowie).

W innych dialogach Platon nie jest już tak radykalny co do przeciwsta-
wienia phronesis i cielesności. Wyraźne osłabienie powyżej zarysowanego 

253 „Tylko tę mamy wskazówkę, istotnie, że jeśli kto z nas pragnie kiedy poznać coś w sposób 
czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość samą. Wtedy dopiero 
spełni się nam zapewne to, czego pragniemy, osiągniemy to, czego się zowiemy miłośnikami: 
mądrość (phronesis). Dopiero jak pomrzemy, wedle tego toku myśli, a za życia nie. Bo jeżeli nie-
podobna, będąc w ciele, niczego poznać na czysto, to jedno z dwojga: albo nigdy w ogóle wiedzy 
(gnonai) posiąść nie można, albo dopiero po śmierci”, Fedon, 66d8–16, tłum. W. Witwicki.

254 Na temat krytyki stanowiska Platona zob. W. Witwicki, Objaśnienia tłumacza (do Fedo-
na), dz. cyt., s. 195–196.

255 Fedon, 66b4–7, tłum. W. Witwicki.
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przeciwstawienia odnaleźć można m.in. w Filebie256 i IX księdze Państwa257. 
Platon zachowuje tam tezę o wyższości rozumu wobec ciała. To drugie nie 
stanowi już jednak przeszkody w powodzeniu w życiu. Co więcej jest, obok 
mądrości warunkiem tego powodzenia. Życie bez przyjemności zmysłowych 
czy dóbr materialnych byłoby życiem niepełnym, a dla filozofa stanowiłoby 
przyczynek do braku motywacji do podejmowania aktywności intelektual-
nych. Życie wartościowe to takie, w którym obecne są te dwa czynniki, z tym 
że o nadrzędnej roli phronesis.

Platon nie jest zatem jednoznaczny w kwestii relacji rozumu i cielesności. 
Z jednej strony, jak w Fedonie, cielesność i związane z nią przyjemności zmy-
słowe stanowią więzienie dla duszy i zagrożenie dla aktywności filozoficznej, 
z drugiej, jak w Filebie i Państwie, przyjemności i dobra wynikające z cieles-
nej natury człowieka są warunkiem koniecznym (mimo że niższego rodzaju), 
obok rozumu, dla pełni życia. Należy jednak zaznaczyć, że w obu przypad-
kach zachowana jest konieczna i nadrzędna rola phronesis.

Powyższe ustalenia i wynikające z nich niejednoznaczności stanowiska 
Platona, będą miały ważne konsekwencje dla innych, bardziej szczegóło-
wych, zagadnień związanych z mądrością. Istotne znaczenie odegrają przede 
wszystkim w analizie problemu możliwości osiągnięcia mądrości i szczęścia, 
które zostaną podjęte w dalszych częściach książki.

3.3.3. Definicja mądrości

Dla Sokratesa mądrość była przede wszystkim szczególnego rodzaju wiedzą. 
Wyróżnił dwa jej rodzaje, ludzką i boską, które różnił stopień niezawodno-
ści, spójności i systemowości. Druga z nich spełniała najwyższe standardy 
wymienionego rodzaju. Mądrość ludzka miała dodatkowo aspekt samo-
krytycyzmu (wiedzy o własnej niewiedzy). Podobnie jak Sokrates Platon 
odrzucał również relatywistyczne stanowisko sofistów258. Twierdzili oni, 
że wiedza i mądrość ma charakter konwencjonalny, nie jest niezmienna 
i zależy od okoliczności. W swoich pismach filozof poglądy oparte na rela-
tywistycznych przesłankach często sprowadza do absurdu (nierzadko sto-
sując analogię do świata zwierząt). W ten sposób wykazuje ich nieadekwat-
ność. W Teajtecie stanowisko sofistów (przykład Protagorasa) przedstawia 
następująco:

256 Zob. m.in. Fileb, 27c3–d3.
257 Państwo, 586d3–e2. Na ten temat zob. m.in. J. Annas, dz. cyt., s. 137–160 oraz G. Reale, 

dz. cyt., t. 2, s. 248–255.
258 Stanowisko sofistów rekonstruuję głównie na podstawie poglądów Platona. Należy zazna-

czyć, że jest ono jednak obarczone pewną jednostronnością. Więcej na temat sofistów zob. m.in. 
R. Legutko, dz. cyt., s. 113–185.
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On [Protagoras – przyp. T.L.] w ogóle bardzo sympatycznie mówi, że co się komu 
wydaje, to też i jest. Ale mnie uderzył ten początek, że też on od tego swojej Praw-
dy nie zaczął, że wszystkich rzeczy miarą jest świnia albo pawian, albo inne jakie, 
jeszcze głupsze zwierzę, zdolne do spostrzegania; on tak dumnie i tak z góry zaczął 
mówić i oto dowodzi nam, że myśmy go jak boga, podziwiali za mądrość (sophia), 
a on tymczasem nie lepiej ma w głowie niż kijanka żabia [...] Przecież doprawdy, je-
śli dla każdego prawda będzie, cokolwiek by mu się wydawało wedle spostrzeżenia, 
i jeśli nikt niczyjego stanu lepiej rozsądzić nie potrafi, niż ten, który go sam doznaje, 
ani też mniemania cudzego ktoś drugi poprawiać nie ma mocy i powiedzieć, czy ono 
słuszne, czy fałszywe, to czemu [...] Protagoras ma być taki mądry, że go nawet biorą 
za nauczyciela dla innych [...], a my niby to mamy być głupsi od niego? I wartoż nam 
było do niego chodzić po naukę, jeżeli każdy dla siebie jest miarą swojej mądrości?259

Sofistyczna koncepcja mądrości napotyka wedle Platona istotne trudności. 
Po pierwsze, obarczona jest błędem logicznym; jeśli zgodnie z tezą Protago-
rasa wyrażoną w cytowanym wyżej fragmencie człowiek jest miarą mądrości, 
to nie ma powodu do uznania prawdziwości tego zdania z jednoczesnym od-
rzuceniem jego zaprzeczenia. W ten sposób, Protagoras przeczyłby sam sobie, 
musiałby się bowiem zgodzić z twierdzeniem: „Człowiek jest i nie jest mia-
rą mądrości, zarazem”. A to sprzeczność260. Po drugie, może ona prowadzić 
do wniosku, że to, co powszechnie uznane za mądre, może być takie na mocy 
samego faktu podzielania takich przekonań przez większość. Mądrość w sen-
sie platońskim ma mieć jednak charakter elitarny, tj. być cechą wyłącznie 
wąskiej grupy ludzi, w wysokim stopniu oddających się pracy intelektualnej 
(filozofom). Jak twierdzi uczeń Sokratesa, mądrość przez „tłum” nie jest do-
ceniana261 i może być uznana wręcz za niebezpieczną, godną pogardy262. Jeśli 
zatem umiłowanie mądrości jest sposobem bycia niewielu, to przekonania 
większości nie mogą być uznane za mądre. Tym, co jest charakterystyczne 
dla „wędrownych nauczycieli mądrości”, jest uznanie przekonań, mniemań 
(doxa) za konieczny i wystarczający warunek mądrości. Mniemania, które 
z natury są zmienne, mogą być fałszywe. Dlatego mądrość może opierać 
się, zgodnie z tą koncepcją, na fałszywych sądach. Platon porównuje w tym 
względzie sofistów do artystów263. Tak jak artysta naśladuje, imituje np. w for-

259 Teajtet, 161c2–e4, tłum. W. Witwicki.
260 Platon stosuje tu wersję tzw. argumentu z samoodniesienia. Na temat nieskuteczności 

tego argumentu zob. A. Grobler, Prawda a względność, Aureus, Kraków 2002, s. 15–16.
261 „Kto chce być kiedyś mówcą, temu nie potrzeba wiedzieć, co jest istotnie sprawiedliwe, 

ale to tylko, co tłum za sprawiedliwe uważa; tłum przecież będzie sądził. I nie istotne dobro 
czy piękno, ale co uchodzi; przecież tym się ludzi przekonywa i nakłania, a nie prawdą”, Platon, 
Fajdros, 259e6–260a4, tłum. W. Witwicki.

262 Zob. Państwo, 494e.
263 Zob. Sofista, 267d4–268d5.
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mie obrazu „prawdziwy byt”, tak i sofista jedynie naśladuje „prawdziwy byt” 
w wyrażanych sądach i pojęciach (w wiedzy – doxa)264. Stanowisko sofistów 
Platon wyraźnie odrzuca; dla własnej koncepcji poszukuje gruntu stabilnego, 
którego podstawowym warunkiem ma być m.in. prawdziwość przekonań, 
gwarantowana czymś więcej niż tylko konwencją, ich spójnością lub samym 
faktem ich powszechnego wystąpienia. 

Krótko mówiąc, Platon podtrzymuje sokratejskie utożsamienie mądro-
ści z wiedzą. Jednak podział na ludzką i boską zaciera się, a samokrytyczny 
aspekt nie jest już tak podkreślany. Potwierdzenie wspomnianego utożsamie-
nia stanowi m.in. fragment Teajteta:

[Sokrates] Otóż powiedz mi, czy uczyć się to nie jest stawać się mądrzejszym w tym, 
czego się ktoś uczy?
[Teajtet] Oczywiście.
[S] I mądrością przecież, mam wrażenie, mądrzy są mądrzy.
[T] Tak jest.
[S] A to chyba niczym się nie różni od wiedzy?
[T] To znaczy co?
[S] Mądrość. Jeżeli wiemy coś, tośmy w tym i mądrzy. Czyż nie?
[T] No może.
[S] Więc tym samym jest wiedza (episteme) i mądrość (sophia)265.

Jeśli mądrość jest wiedzą, to warunkiem podania jej charakterystyki bę-
dzie zbadanie tego, czym jest wiedza, w szczególności co odróżnia ją od in-
nych rodzajów wiedzy i co jest jej przedmiotem. Podstawowa sugestia pojawia 
się w V księdze Państwa, gdzie filozof ustami Sokratesa mówi:

A tego, który się garnie i pragnie kosztować wszelkich przedmiotów nauki, i z radością 
idzie się uczyć, i nigdy nie ma dość tego, słusznie nazwiemy miłośnikiem mądrości, 
filozofem266.

Oprócz informacji dotyczącej cech miłośnika mądrości stwierdza się, 
że jego aktywność poznawcza odnosi się do przedmiotów nauki. Zarysowanie 
szerszego kontekstu związanego ze sposobami i obiektami poznania pozwo-
li zidentyfikować właściwy przedmiot poznania filozofa. Każdej z kategorii 

264 Na ten temat zob. m.in. E. Asmis, Plato on Poetic Creativity, w: The Cambridge Companion 
to Plato, red. R. Kraut, Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 338–364.

265 Teajtet, 145d6–e7, tłum. W. Witwicki (ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη καὶ σoϕία) 
266 Państwo, 475c10–12, tłum. W. Witwicki (τὸν δέ δὴ εὐχερῶς ἐθελοντα παντὸς μαθήματος 

γεύεσθαι καὶ ἁσμένως ἐπὶ τὸμανθάνειν ἰόντα καὶ ἀπλήστωϛ ἔχοντα, τοῦτον δ’ἐν δίκῃ ϕήσομεν 
ϕιλόσοϕον). 
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obiektów świata (cienie, przedmioty fizyczne, przedmioty matematyki, idee) 
odpowiada odpowiedni sposób ich poznania267:

(1)  odbiciom odpowiada eikasia, czyli porównywanie; jeśli chce się uchwy-
cić to, co jest odbiciem (np. w lustrze), należy uchwycić to, czego jest 
ono odbiciem. Mamy tu zatem do czynienia z zestawianiem (na podsta-
wie zmysłów) jednego (obrazu) z drugim (to, co odwzorowuje obraz);

(2)  dla nazwania sposobu poznania przedmiotów fizycznych Platon używa 
terminu pistis, czyli przekonanie, zaufanie, wiara. To tyle, co naturalne 
nastawienie wobec świata fizycznego, w którym ujmujemy coś bezpo-
średnio, za pomocą zmysłów;

(3)  przedmioty matematyczne poznawane są na zasadzie wglądu, dianoia, 
ujmowania czegoś istotnego, ale na podstawie konkretu. W. Stróżewski 
określa to ujęcie następująco: „Z jednej strony będą to fizyczne modele, 
które będą należały jeszcze do pistis: kreski, trójkąty, koła, które rysuje 
geometra; z drugiej strony będzie to pewna szczególna pomoc – zespół 
hipotez koniecznie założonych, wymaganych do dokonywania operacji 
diagnostycznych”268;

(4)  obiekty najwyższego poziomu ontologicznego, idee, poznawane są 
na podstawie noesis, bezpośredniego wglądu, „dotknięcia” idei, specy-
ficznej intuicji.

Dwie pierwsze (i po części trzecie) kategorie obiektów poznawane są 
za pośrednictwem zmysłów, ostatnie, idee, wyłącznie na podstawie poza-
zmysłowego, noetycznego, wglądu. Poznanie zmysłowe ma zawsze charakter 
probabilistyczny; na podstawie danych zmysłowych wydajemy sądy jedynie 
prawdopodobne, zawodne. Wiedza, dotycząca poznania obiektów mate-
rialnych, mających za podstawę sądy oparte na doświadczeniu zmysłowym 
to doxa – przekonanie, mniemanie. Z kolei wiedza, której przedmiotem są 
idee, uzyskana na podstawie noesis, to wiedza pewna, konieczna, episteme269.

Platon, uwzględniając wielość kategorii ontologicznych i sposobów ich 
poznawania, dzieli wiedzę na dwa podstawowe typy: doxa (wiedza zmysło-
wa, prawdopodobna, zawodna) i episteme (wiedza pozazmysłowa, pewna). 
Właściwym przedmiotem nauk może być wyłącznie to, czego poznanie ge-
neruje wiedzę niezwodną, nie opartą na zmysłowości. Musi to być zatem coś, 
co samo jest niezmienne – są to idee. Celem miłośnika mądrości nie może być 

267 Zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 93.
268 W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 94.
269 Na ten temat zob. m.in. N. Gulley, Plato’s Theory of Knowledge, Mathuen and Co. Ltd., 

London 1962, s. 139–168 oraz W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy. The Later Plato and 
the Academy, t. V, Cambridge University Press, London–New York–Melbourne 1978, s. 103–122.
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zatem mniemanie (doxa). Gdyby tak było, jego przekonania i podejmowane 
działanie nie byłyby oparte na trwałych podstawach. Trwałość i niezmien-
ność gwarantuje jedynie episteme:

A tych, którzy z miłością ręce wyciągają do wszystkiego, co istnieje naprawdę, tych 
trzeba nazywać kochankami mądrości (philosophoi), a nie kochankami ludzkiego 
mniemania (philodoxoi)270.

Wiedza stanowiąca podstawę mądrości rozumiana jest tu podobnie jak 
u Sokratesa (mądrość boska), jednak m.in. ontologiczna podbudowa teorii 
Platona decyduje o pewnych różnicach. W Teajtecie Platon rozważa wiedzę 
jako „ścisłe ujęcie” (logos)271. Zgodnie z tą propozycją wiedzę przypisuje się 
osobie, której (a) przekonanie jest prawdziwe; jest w stanie: (b) wyrazić je 
precyzyjnie; (c) podać poprawny (szczegółowy, przez wyliczenie części skła-
dowych) opis przedmiotu orzekania; (d) podać różnicę gatunkową w odnie-
sieniu do przedmiotu orzekania272. Takie ujęcie bliskie byłoby Sokratesowi, 
jako że spełnienie warunków (a–d) wiązałoby się z podaniem charaktery-
styki definicyjnej. Wydaje się jednak, że episteme nie może być (a przynaj-
mniej nie w pełni) utożsamiona ze „ścisłym ujęciem”. To, co jest wymagane 
dla wiedzy tego rodzaju (jako „ścisłe ujęcie”), to m.in. intersubiektywna ko-
munikowalność; człowiek mądry musi być w stanie adekwatnie przekazać 
uzyskaną wiedzę innym. Taki warunek byłby jednak niemożliwy do zreali-
zowania w pełni. Zakłada on bowiem, że wiedza pewna ma charakter poję-
ciowy (wyrażalny w zdaniach). Episteme, ze względu na to, że uzyskiwana 
jest m.in. na drodze noesis, przekracza możliwości języka273. Jeśli rozumieć 
ją jako system sądów, to tylko w szerokim znaczeniu; byłby to system sądów, 
które nie są bezpośrednim odwzorowaniem struktury bytu, ale pośrednim 
odwzorowaniem bezpośredniego wglądu w byt (idee). Warunkiem możli-
wości przekazania w języku treści idei jest to, aby poznanie noesis, które jest 
rodzajem intuicji mistycznej, było adekwatnie wyrażalne w języku. Warunek 
taki nie jest w pełni możliwy do zrealizowania. Sam Platon zresztą wprost 
odrzuca takie utożsamienie274.

270 Państwo, 480a10–12, tłum. W. Witwicki (μὴ οὖν τι πλημμελήσομεν  ϕιλοδόξους καλοῦντες 
αὐτοὺς μᾶλλον ἢ ϕιλοσόϕους).

271 Zob. Teajtet, 206b12–210b2.
272 „Pierwsza [własność ‘ścisłego ujęcia’ – przyp. T.L.] to było jak gdyby odbicie myśli w gło-

sie, drugie to, [...] dochodzenie poprzez pierwiastki do całości, a trzecie [...] umieć podać jakieś 
znamię, którym się różni dana rzecz od wszystkich innych”, Teajtet, 208b8–c8, tłum. W. Witwicki.

273 „W oglądającym poznaniu filozoficznym zawiera się wprawdzie pewne rozpoznanie, idzie 
tu jednak o poznawanie, którego w języku podziału na podmiot i przedmiot nie da się w ogóle 
ująć, a jeśli się da, to tylko za pomocą bardzo słabych aluzji”, K. Albert, dz. cyt., s. 41.

274 Zob. Teajtet, 210a9–b2.
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Właściwe rozumienie wiedzy u Platona oddaje to, co określa się mianem 
„klasycznej koncepcji wiedzy” i co przypisuje się filozofowi jako jej twórcy. 
Poprawna charakterystyka musi jednak uwzględniać kontekst filozoficzny 
ściśle platoński. Zgodnie z J. Woleńskim można stwierdzić, że uczeń Sokra-
tesa nie utożsamiał wiedzy episteme wyłącznie z prawdziwym sądem, można 
bowiem formułować trafny sąd, jednocześnie o tym nie wiedząc; wiedza musi 
być dodatkowo właściwie uzasadniona275. Wyrazić ją można w postaci nastę-
pującej formuły definicyjnej276:

S wie, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy:
 (i) S jest przekonany, że p (warunek przekonania);
 (ii) p jest prawdziwe (warunek prawdziwości);
 (iii) przekonanie, że p jest uzasadnione (warunek uzasadnienia).

Woleński jednak dodaje, że te podstawowe warunki należy odpowiednio 
zinterpretować. Po pierwsze, wiedza ma za swój przedmiot idee i relacje mię-
dzy nimi; po drugie, ma charakter niedyskursywny, intuicyjny (w związku 
z noesis)277. Rolę noesis jako istotnego aspektu wiedzy podkreślają również 
m.in. Albert278, Benson279, Stróżewski280 oraz B. Dembiński281. Należy dodać, 
że niedyskursywność wiedzy (mądrości, episteme) decyduje o jej mistycznym, 
religijnym (oprócz pojęciowego) charakterze. Albert pisze:

W filozofii Platona chodzi ostatecznie o poznanie tego, co boskie, lub wniknięcie 
w sposób poznawania właściwy bogom, niemożliwy bez „upodobnienia się do boga”282.

I dalej:

Zdają się mieć rację ci, którzy przypisują filozofii Platona charakter religijny. [...] 
Ostatnie i ostateczne doświadczenie filozofa występuje jako doświadczenie religij-
ne. [...] Dzięki poznaniu filozoficznemu człowiek porzuca życie dnia powszedniego 
w jego nieboskości i wkracza w dziedzinę religijności, w dziedzinę boskiego poznania 
i w dziedzinę boskiego bytu283.

275 Zob. J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2005, s. 18–19.

276 Zob. tamże, s. 368.
277 Zob. tamże, s. 19.
278 Zob. K. Albert, dz. cyt., s. 29–43.
279 Zob. H.H. Benson, Plato’s Method of Dialectic, w: A Companion to Plato, dz. cyt., s. 85–99.
280 Zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 91–98.
281 Zob. B. Dembiński, Teoria idei. Ewolucja myśli platońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 1997, s. 74–76.
282 K. Albert, dz. cyt., s. 31.
283 Tamże, s. 32–33.
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W związku z powyższymi uwagami mądrość stanowi wiedza (episteme) 
jako prawdziwe i uzasadnione przekonanie. Tak rozumiana mądrość ma 
jednocześnie wymiar pojęciowo-mistyczny. Osobę mądrą cechuje to, że jej 
wiedza ma charakter pewny, tj. jej przekonania są prawdziwe, uzasadnione 
i uzyskane na podstawie wglądu noetycznego.

W powyższej charakterystyce przekonanie, czyli subiektywna pewność 
co do tego, o czym się jest przekonanym284: (a) musi być uzyskane dzięki 
oglądowi idei. Może się zdarzyć, że prawdziwość sądów jest wywołana pod 
wpływem sugestii, a takich Platon nie zalicza do wiedzy; (b) musi być praw-
dziwe w sensie klasycznym, tj. w przeciwieństwie do sądu fałszywego, jak 
twierdzi Platon, stwierdzać to, jak rzeczywiście jest; „Mówimy, że każde zda-
nie musi mieć pewną jakość [fałszywość lub prawdziwość – przyp. T.L.]. [...] 
To prawdziwe z nich mówi o tobie coś tak, jak jest. [...] A to fałszywe mówi 
coś innego niż jest”285; (c) musi być uzasadnione, tj. istnieją racje na rzecz 
uznania tego przekonania. Odwołując się do współczesnych teorii uzasad-
nienia, wydaje się, że Platon przyjmował stanowisko fundamentalizmu286, 
tj. że istnieje rodzaj zdań, które w systemie wiedzy odgrywają rolę podstawo-
wą; „Owa podstawowa rola polega na tym, że mamy uprzywilejowany dostęp 
do podstawowej wiedzy, dzięki czemu jest ona punktem startowym naszej 
aktywności poznawczej”287. Funkcję wiedzy wyróżnionej, uzasadniającej, ale 
nie wymagającej uzasadnienia, może pełnić ta uzyskana dzięki noesis.

Wiedza jest u Platona wartościowana pozytywnie w sensie moralnym; jest 
dobrem moralnym. Podobnie jak u Sokratesa jej posiadanie stanowi warunek 
etycznego działania, a dzięki poznaniu idei najwyższej jest warunkiem wszel-
kiego poznania. Pełni rolę wyróżnioną wśród wszelkich innych własności in-
telektualnych, pozwalając, ze względu na kryterium dobra i zła, porządkować 
obiekty ludzkich pragnień; „Wiedza to jest prawdziwy sąd. Przecież sądzenie 
prawdziwe jest wolne od błędu i wszystko, co pod wpływem prawdziwego 
sądu powstaje, jest piękne i dobre (kalon k’agathon)”288.

Najwyższym przedmiotem wiedzy i mądrości jest idea dobra. Jej funkcję 
Platon opisuje przez analogię do słońca289. Tak jako słońce ma się do świata 
widzialnego, tak dobro do świata myśli. Słońce jest czymś, co290: (a) umożliwia 

284 Zob. Teajtet, 187e5–7.
285 Sofista, 263a11–b6, tłum. W. Witwicki.
286 Ogólna formuła fundamentalizmu jest następująca: jeżeli dla osoby S to, że p jest uza-

sadnione to: (a) istnieje pewne F – fundament; (b) F stoi do p w relacji uzasadniania R; (c) F nie 
wymaga uzasadnienia. Zob. A. Chrudzimski, Rodzaje fundamentalizmu epistemologicznego,  
www.academia.edu/2359197/Rodzaje_fundamentalizmu_epistemologicznego_Varieties_of_
Epistemological_Foundationalism (dostęp: 20.02.2014).

287 J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., s. 375.
288 Teajtet, 200e4–6, tłum. W. Witwicki.
289 Zob. Państwo, 507c11–509b11.
290 Zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 88–90.
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widzenie, (b) wydobywa z mroku przedmioty widzenia, (c) jest przyczyną 
zmian zachodzących w świecie i jest przyczyną jego istnienia. Dobro z kolei 
umożliwia poznanie i prawdziwość wydawanych sądów, jest też przyczyną 
istnienia i istoty przedmiotów poznania. W wymiarze aksjologicznym „Tak 
jak słońce uaktywnia zmysł wzroku i umożliwia widzenie, tak dobro, przez 
to, że będzie w jakiś sposób odbite w człowieku, usprawni go do tego, żeby 
w ogóle mógł pójść za nim”291. Pojęcie dobra u Platona może być rozumiane 
na dwa sposoby292: jako pojęcie bytu w sensie najbardziej ogólnym (aspekt on-
tologiczny idei dobra) oraz jako najwyższa wartość (aspekt aksjologiczny idei 
dobra). W pierwszym sensie idea dobra jest synonimem idei bytu, umożliwia 
orzekanie o wszystkim, co istnieje. W drugim jest ideą wartości najwyższej, 
której poznanie stanowi warunek etyczności; dobrem w tym sensie określa się 
nie wszystko to, co istnieje, ale to, co jest godne pożądania, powinne, wartoś-
ciowe. Nie każdy obiekt czy idea niższego rzędu będzie uczestniczyć w idei 
dobra, a tylko to, o czym prawdziwie orzeka się bycie dobrem.

Biorąc pod uwagę to, że Platon przypisuje mądrości wymiar etyczny, nie 
każda wiedza będzie jej świadectwem. Posiadanie w szerokim zakresie wiedzy 
faktualnej nie stanowi gwarancji życia etycznego. Koniecznym elementem 
korpusu wiedzy miłośnika mądrości jest wiedza dotycząca tego, co uczest-
niczy w idei dobra i niej samej. Jeśli zatem mądrość zakłada poznanie idei 
dobra, to jest ono tu rozumiane przede wszystkim w drugim, wcześniej za-
prezentowanym, sensie – aksjologicznym.

Podsumowując zawarte w tej części książki uwagi należy stwierdzić, że sta-
nowisko Platona w kwestii definicji mądrości sprowadza się do twierdzenia, 
iż mądrość to wiedza episteme, rozumiana jako prawdziwe i uzasadnione 
przekonanie, o charakterze dyskursywno-mistycznym, którego przedmiotem 
są idee, a w szczególności idea dobra (w tym relacja idei dobra do innych 
idei). Koncepcja ta: (a) stoi w opozycji do relatywistycznego ujęcia mądrości 
przez sofistów; (b) jest w dużym stopniu zgodna z sokratejskim ujęciem mą-
drości boskiej, jednak ze względu na założenia teorii idei stanowi jego rozwi-
nięcie. Mądrość jest tu: (c) wartościowana pozytywnie, stanowi cel dążenia 
filozofów, ale i stanowi (powinna stanowić) wartość w życiu wszystkich ludzi. 
Jest czymś, co (d) leży w naturze ludzkiej duszy293; (e) stanowi warunek etycz-
ności, a przez to umożliwia osiągnięcie szczęścia; (f) przez fakt poznawcze-
go odniesienia do „rzeczywistości prawdziwej” jest fundamentem wszelkiej 
wiedzy. Tak rozumiana mądrość (g) zbliża człowieka do boskości, pozwala 
mu uzyskać oczyszczenie duszy, a po śmierci wstąpić do boskiego świata: 

291 Tamże, s. 89.
292 Zob. M. Przełęcki, dz. cyt., s. 15.
293 Zob. Fajdros, 279b1–2.
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„A pomiędzy bogi wstąpić nie godzi się temu, który mądrości nie ukochał 
i nie odszedł całkowicie czysty; tam wejdzie tylko przyjaciel nauki”294.

3.3.4. Problem osiągalności mądrości

W kwestii osiągnięcia mądrości Platon wydaje się niejednoznaczny. W róż-
nych jego dziełach odnaleźć można wzajemnie wykluczające się stanowiska. 
Jednocześnie część komentatorów dokonuje próby zaradzenia tej niezgod-
ności i formułuje interpretacje, przy których filozof zachowuje przynajmniej 
względną spójność. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest istotne o tyle, że decyduje 
o tym, czy wysiłki miłośnika mądrości skazane są z góry na niepowodzenie, 
czy może on po uwzględnieniu pewnych warunków liczyć na pełne poznanie 
o charakterze boskim. Jeśli mądrość jest nieosiągalna, to albo prób jej zdoby-
cia nie warto podejmować, albo, jeśli warto, to tylko w ograniczonym zakre-
sie. W takiej sytuacji stanowisko Platona byłoby po części zgodne z koncep-
cją mądrości ludzkiej Sokratesa. Jeśli z kolei mądrość jest osiągalna, to życie 
ludzkie, na mocy posiadania prawdziwych i uzasadnionych przekonań, staje 
się życiem etycznym, pełnym i szczęśliwym.

Odpowiedź na pytanie o możliwość osiągnięcia mądrości zależeć będzie 
od tego, które z dialogów uznamy za paradygmatyczne. Wiedza w sensie 
episteme może być własnością przysługującą wyłącznie bogom albo zarów-
no bogom, jak i ludziom. Można również nie rozstrzygać tej kwestii zgodnie 
z alternatywą rozłączną i argumentować za niejednoznacznością platońskie-
go stanowiska (tj. zgodnie z niektórymi dialogami mądrość jest osiągalna, 
a z innymi, nie jest). W związku z powyższym można wyróżnić co najmniej 
następujące odpowiedzi (tezy) na postawione pytanie:

[MB] mądrość nie jest ideałem realizowalnym przez człowieka – przysłu-
guje tylko bogom;

[ML] mądrość jest ideałem realizowalnym przez człowieka – przysługuje 
bogom, ale może przysługiwać ludziom;

[MNJ] stanowisko Platona jest niejednoznaczne – filozof nie przedstawia 
spójnej wersji swojego stanowiska. 

W Fedonie Platon wyraźnie przeciwstawia wiedzę boską (episteme) 
i tę dostępną człowiekowi (doxa). Nie jest możliwe, aby człowiek posiadał 
tę pierwszą: „[...] ale jak długo będziemy mieli ciało i dusza nasza będzie złą-
czona z takim wielkim złem, nigdy w świecie nie potrafimy zdobyć i posiadać 

294 Fedon, 82b9–c2, tłum. W. Witwicki.
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w pełni tego, czego pragniemy. A powiadamy, że tym jest prawda”295. Przyczy-
ną takiego stanu rzeczy dla człowieka jest fakt bycia istotą cielesno-duchową. 
Ciało jest czynnikiem, który powoduje niemożliwość osiągnięcia pełni wie-
dzy. Konsekwencje tego są nie tylko natury epistemicznej (tj. odnoszące się 
do niemożności pełnego poznania), ale i moralnej (ciało (a) jest tym, co skła-
nia nas do szukania zaspokajania przyjemności cielesnych; (b) ze względu 
na niemożność pełnego poznania – zgodnie ze stanowiskiem intelektualizmu 
moralnego – stanowi przeszkodę dla życia w pełni etycznego). Mądrość osią-
galna jest wyłącznie po śmierci. Wyrażają to m.in. przedstawione wcześniej 
argumenty (A1 i A2), z podobieństwa duszy i idei oraz z porządku moralnego 
w świecie.

Jeśli potraktować uwagi zawarte w Fedonie jako kryterium platońskiego sta-
nowiska, to mądrość jest nierealizowalna przez człowieka. Platon odpowiada 
zatem zgodnie z tezą [MB]. Nie jest to jednak jedyny dialog, w którym zawar-
te są uwagi na analizowany temat. Inaczej sprawa przedstawia się w Państwie, 
Uczcie, gdzie odnaleźć można pogląd, iż mądrość jest realizowalna za życia. 
Przyjmując wyróżnioną wykładnię tych dwóch dialogów, K. Albert stawia 
jednoznaczną tezę: Platon uznaje, że mądrość jest przez człowieka realizowal-
na za życia296. Odrzuca twierdzenie przypisywane niektórym komentatorom 
Platona, m.in. Josefowi Pieperowi, K. Jaspersowi, J.B. Lotzowi, że mądrości 
nie można posiadać; nie tylko przygodnie, ale z zasady, jako że przysługuje 
ona tylko bogom. Nie jest tak, twierdzi Albert, że człowiek może do niej dą-
żyć, ale nigdy nie posiada jej w stopniu doskonałym297. Na podstawie analiz, 
w których broni postawionej przez siebie tezy, zrekonstruować można cztery 
następujące argumenty298:

(1) Przyjrzyjmy się takiemu oto fragmentowi Uczty:

Z bogów żaden nie filozofuje ani nie pragnie mądrości (sophia) – on ją ma; ani żadna 
inna istota nie filozofuje. Głupi też nie filozofują i żaden z nich nie chce być mądry.
– Moja Diotymo – powiadam – a któż się w takim razie zajmuje filozofią, jeżeli mądry 
nie, a głupi też nie?
– To – powiada – nawet i dziecko zrozumie, że ci, którzy są czymś pośrednim pomiędzy 
(metaxy) jednymi i drugimi. Do tych Eros należy. Bo mądrość to rzecz niezaprzeczalnie 
piękna, a Eros to miłość tego, co piękne; przeto musi Eros być miłośnikiem mądrości, 
filozofem, a filozofem będąc, pośrodku jest pomiędzy mądrością i głupotą299.

295 Fedon, 66b3–6, tłum. W. Witwicki.
296 Zob. K. Albert, dz. cyt.
297 Zob. tamże, s. 14–15.
298 Argumenty te nie są wprost wyrażone w omawianym tekście. Ich ilość i strukturę przed-

stawiam na podstawie własnej rekonstrukcji uwag autora.
299 Uczta, 204a1 b6, tłum. W. Witwicki.
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Eros, pośrednik między bogami a ludźmi, symbolizuje filozofa, który 
znajduje się „pomiędzy” (metaxy) mądrością a głupotą. Może to sugero-
wać, że cel, jakim jest mądrość, nie jest przez niego osiągany. Fakt, że Eros 
jest pośrednikiem między bogami a ludźmi, znaczy jednak, wedle Alberta, 
że do jednych, jak i do drugich dociera300. Wyrażenie metaxy należy rozumieć 
nie statycznie, ale dynamicznie, „[...] w sensie dynamiki, która swój cel osią-
ga (i tam się niejako na moment, na chwilę zatrzymuje, przebywa, pozostaje 
w spoczynku)”301. Realizacja zadania Erosa nie jest możliwa, kiedy jest on 
zawsze w drodze; będąc nieustannie w drodze, nigdy nie osiągnie celu wę-
drówki. Jeśli warunkiem koniecznym bycia pośrednikiem jest osiąganie celu, 
to Eros, jako pośrednik, nie może takiego celu (mądrości) nie osiągać. Zatem 
osiąga mądrość. I dalej, jeśli Eros symbolizuje filozofa, to filozof osiąga mą-
drość. Należy dodać, że nie oznacza to jednak, że jest ona dana raz na zawsze. 
Filozof osiąga wiedzę bogów, ale nie potrafi przy niej na dłużej pozostać: „Po-
znanie filozoficzne popada z powrotem, ciągle na nowo, w sposób widzenia 
właściwy szarej codzienności. Dążenie nie jest tu ze swej istoty niespełnialne, 
nieskończone i bezbrzeżne, musi być jednak podejmowane ciągle na nowo, 
ponieważ nie umie pozostawać u swego celu. Filozof [...] dociera [...] choćby 
tylko przelotnie, do wiedzy boskiej – sophia”302.

(2) Eros z Uczty może być również rozumiany jako miłość (pożądanie 
erotyczne)303. Jest on, zgodnie z mitem, synem Porosa i Penii i jako taki odzie-
dziczył cechy zarówno po ojcu, jak i po matce. Termin poros oznacza przej-
ście, a sam bóg Poros to ten, który wie, jak się przechodzi; ten, który idzie 
zgodnie z poznaną drogą. Penija z kolei oznacza „biedę”, „trud”. Bogini Penija 
odnosi się zatem do trudnego, pełnego wyzwań losu, z którego człowiek prag-
nie się wyzwolić304. Cechy odziedziczone po rodzicach decydują zatem o tym, 
że Eros jest tym, który jest niedoskonały, pełen niedostatku, niezaspokojony, 
ale jednocześnie jest tym, który nieustannie dąży do zaspokojenia. Pytanie 
jednak, czy to dążenie osiąga postawiony przed nim cel? Według Alberta cel 
tego dążenia jest przez Erosa osiągany:

[...] po ojcu goni za tym, co piękne i co dobre, odważny, zuch, tęgi myśliwy, zawsze ja-
kieś wymyśla sposoby, do rozumu (phronesis) dąży, dać sobie rady potrafi, a filozofuje 
całe życie, straszny czarodziej, truciciel czy sofista; ani to bóg, ani człowiek. I jednego 

300 Zob. K. Albert, dz. cyt., s. 18–19.
301 Tamże, s. 19.
302 Tamże, s. 22.
303 Zob. tamże, s. 20.
304 Zob. tamże, s. 21.
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dnia to żyje i rozkwita, to umiera znowu i znowu z martwych powstaje, bo jest w nim 
natura ojcowska305.

Spełnienie, które stanowi cel Erosa, mimo że nie trwale, to jednak jest 
przez niego realizowane. Eros osiąga zatem cel, który mu się wymyka i który 
podejmuje na nowo. Podobnie z filozofem, zgodnie z zastosowaną tu analo-
gią, dzięki poznaniu filozoficznemu osiąga on wiedzę pełną, mądrość, która 
jednak nie jest dana raz na zawsze, ale pod warunkiem podejmowania wysił-
ków poznawczych na nowo staje się możliwa do realizacji.

(3) Argument trzeci odwołuje się do fragmentów Państwa, w których Pla-
ton przedstawia metaforę jaskini oraz rolę filozofii w poznaniu rzeczywiste-
go bytu306. Dzięki filozofii następuje odejście od świata pozorów w kierunku 
świata idei307. Ten proces poznawczy prowadzi w górę, gdzie kres stanowi peł-
nia poznania. Czy jednak kres jest osiągalny? Albert odpowiada, że tak. Wa-
runkiem tego jest jednak poznanie systematyczne i pojęciowe – dialektyka;

[...] kiedy ktoś z drugim mądrze rozmawiać (dialegesthai) zacznie, a nie posługuje 
się przy tym żadnymi spostrzeżeniami zmysłowymi, tylko się myślą zwraca do tego, 
co jest Dobrem samym; wtedy staje u szczytu świata myśli, podobnie jak tamten 
u szczytu świata widzialnego308.

(4) Ostatni z argumentów odczytać można z Fajdrosa i przedstawionego 
tam tzw. mitu o duszach309. Dusze porównane są tu do uskrzydlonego po-
jazdu, w którym konie prowadzone są przez woźnicę. Przed tym jak dusza 
zostanie połączona z ciałem, może doświadczyć prawdziwego bytu („ponad-
niebiańskie miejsce”), ale podobnie jak w przypadku Erosa, tylko przelot-
nie i nietrwale. Dusze, które tego doświadczyły, po złączeniu z ciałem mają 
możliwość, zgodnie z teorią anamnezy, przypomnienia sobie tego, co przed 
wcieleniem widziały. Platon podkreśla, że „w naturze każdej duszy człowieka 
leży oglądanie bytów”310, ale nie każda dusza jest w stanie osiągnąć pełnię 
poznania. Wyróżnioną rolę przypisuje duszy filozofa. Droga poznawcza filo-
zofa (refleksja filozoficzna) jest, zgodnie z omawianym mitem, przypomina-
niem sobie tego, co prawdziwe. Poznanie filozoficzne nie jest więc nieustan-

305 Uczta, 203d3–e2, tłum. W. Witwicki.
306 Zob. K. Albert, dz. cyt., s. 24–25.
307 „A to by było nie tyle, co skorupkę odwrócić, tylko jakieś odwrócenie się duszy od dnia, 

który noc przypomina, ku tej drodze pod górę, istotnie do prawdziwego bytu wiodącej, którą my 
filozofią nazywamy”, Państwo, ks. VII, 521c4–6, tłum. W. Witwicki.

308 Tamże, 532a5–8, tłum. W. Witwicki.
309 Fajdros, 246b8–250a8. Na ten temat zob. K. Albert, dz. cyt., s. 25.
310 Tamże, 249e5, tłum. W. Witwicki.
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nym niespełnionym dążeniem, ale poprawnie prowadzone pozwala osiągać 
mądrość. 

Przedstawione wyżej argumenty wspierają różne tezy co do możliwości 
osiągnięcia mądrości. Analiza fragmentów Fedona wskazuje na prawdziwość 
tezy o niemożliwości pełni poznania [MB], z kolei Uczty, Państwa i Fajdrosa 
– wspiera tezę przeciwną [ML]. Warunkiem możliwości jednoznacznej od-
powiedzi na to pytanie jest uznanie wyróżnionej wykładni wybranych dia-
logów. Albert stawia tezę, że w taki sposób traktować należy trzy z ostatnio 
wymienionych, a jeśli pojawiają się niezgodności, to tylko pozorne i ewen-
tualne sprzeczności są do usunięcia przez adekwatnie przeprowadzoną in-
terpretację. Odrzuca zatem [MB], na rzecz [ML]. Swoje stanowisko, zgod-
nie z którym, po pierwsze, to nie Fedon, ale dialogi wspierające [ML] należy 
uznać za podstawę adekwatnej interpretacji myśli Platona w badanej kwestii 
oraz po drugie, że wnikliwa interpretacja tego dialogu wskazuje na jego spój-
ność z innymi, wspierającymi tezę [ML], uzasadnia następująco: stanowisko 
wyrażone w Fedonie można wyjaśnić przez kontekstową interpretację tego 
dialogu311. Sokrates skazany na śmierć wyjaśnia uczniom powód, dla którego 
nie boi się śmierci; jest nim fakt, że śmierć umożliwi mu poznanie pełni bytu. 
Gdyby takie poznanie możliwe było przed śmiercią, Platon nie dysponował-
by uzasadnieniem dla heroicznego zachowania swego nauczyciela. Poza tym 
sokratejskie rozumienie filozofii, inne od platońskiego w zakresie ostateczne-
go przedmiotu poznania (pojęcia – u Sokratesa, idee – u Platona), pozwala 
interpretować stanowisko o niemożności osiągnięcia mądrości za życia w ten 
sposób, iż zgodnie z koncepcją Platona stanowisko Sokratesa nie dopuszcza 
możliwości osiągnięcia pełni wiedzy (przede wszystkim z powodów meto-
dologicznych). Sokrates pozostaje na poziomie analizy pojęciowej, nie rea-
lizując „widzenia” idei. Jeśli tak, to mądrość nie jest tu możliwa do osiągnię-
cia. Platon zatem nie twierdzi, że mądrość nie jest możliwa do osiągnięcia 
w ogóle, ale że nie jest to możliwe przy założeniach filozofii jego nauczyciela: 
„Kto filozoficzności poszukuje tylko w pojęciach i słowach, będzie je zawsze 
ujmował jako nieskończone poszukiwanie i bycie w drodze do celu, które-
go nigdy nie możemy osiągnąć”312. Ostatecznie więc (zgadnie z ustaleniami 
K. Alberta), i w Fedonie odnajdujemy potwierdzenie tezy [ML].

Zaletą interpretacji K. Alberta jest z pewnością jej jednoznaczność i spój-
ność. Nie jest ona jednak w pełni przekonująca; by uzasadnić swoją tezę 
[ML], musi dokonać dodatkowej, kontekstualnej (nie-literalnej) interpretacji 
fragmentów, które do tej tezy nie pasują. Uzgadnia Fedona z Ucztą, Fajdro-
sem i Państwem. Jest to dopuszczalna strategia, ale jej przyjęcie wiąże się 

311 Zob. K. Albert, dz. cyt., s. 27.
312 Tamże, s. 28.
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z założeniem paradygmatyczności trzech ostatnich dialogów oraz uznaniem 
spójności myśli Platona. Żeby w pełni uznać ostateczną strategię, trzeba 
wcześniej uzasadnić te dwa założenia. Poza tym wątpliwości może budzić 
stosowanie dwóch różnych strategii interpretacyjnych, tj. kontekstualnej 
wobec Fedona i literalnej wobec Uczty, Fajdrosa i Państwa. Nie rozstrzyga-
jąc o słuszności strategii Alberta, warto dodać, że pozostając konsekwentnie 
przy literalnej interpretacji, można twierdzić, że Platon nie wyraża w kwestii 
możliwości osiągnięcia mądrości spójnego stanowiska; różne dialogi wspie-
rają różne tezy [MNJ]. Krótko mówiąc, na rzecz każdej z tez ([MB], [ML] 
i [MNJ]) odnajdujemy w dialogach Platona właściwe uzasadnienie313.

Zagadnienie, które jako kolejne może pojawić się w tym miejscu, doty-
czy metody osiągania mądrości. Problem ten zostanie podjęty w następnym 
fragmencie.

3.3.5. Metoda osiągania mądrości

W teorii poznania Platon poszedł o krok dalej od swego nauczyciela Sokratesa. 
W przypadku drugiego ostatecznym celem refleksji filozoficznej było poszu-
kiwanie definicji. Chodziło zatem o wiedzę rozumianą jako odpowiedź na py-
tanie: „Co to jest X?”. Platon tak rozumianą refleksję uznaje za konieczną, ale 
niewystarczającą w pracy poznawczej miłośnika mądrości. Filozof powinien 
poddać analizie nie tylko samo pojęcie, ale i jego ideę, z uwzględnieniem jej 
relacji do innych idei. Chodziło zatem w szczególności o badanie idei w kon-
tekście zarówno ich hierarchii, jak i w relacji do samej idei dobra314. Tak rozu-
mianą pracę poznawczą filozofa, będącą realizowaniem idei mądrości, Platon 
nazywa dialektyką (dialektike). Żaden inny sposób poznania nie pozwalał filo-
zofowi na osiągnięcie tego, co rozumiał przez wiedzę pewną, mądrość. Droga 
zaproponowana przez Sokratesa czy sofistów (wiedza jako doxa) nie mogła 
dać dostępu do obiektywnie istniejącego świata wiecznych idei.

Poznanie, którego zwieńczeniem ma być episteme, zaczyna się od doświad-
czenia zmysłowego i uzyskanego na jego podstawie mniemania. Mniemanie 
jednak jest nietrwałe i nie tworzy pełni systemu powiązanych logicznie prze-
konań. Aby tak się stało, musi ono przejść proces analizy logicznej315. Ogólne 
ujęcie poznania prowadzącego do wiedzy i mądrości Platon wyraża w Uczcie, 
gdzie wskazuje na konieczność doświadczenia, analizy poszczególnych przy-
padków jego zachodzenia, mniemania, by w końcu przejść do oglądu (noesis) 
idei. Z jednej strony jest to droga od szczegółu do ogółu (od poszczególnych 
przypadków do idei), z drugiej od ogółu do szczegółu (idea wyznacza właś-

313 Więcej na ten temat zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 91–100.
314 Zob. W. Ross, Plato’s Theory of Ideas, dz. cyt., s. 77.
315 Zob. B. Dembiński, dz. cyt., s. 61.



96 Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

ciwy sposób użycia danego wyrażenia). W tym ogólnym ujęciu poznanie 
to wygląda następująco:

Już za młodu chodzi człowiek za ładnymi ciałami, [...] niedługo jednak spostrze-
ga, że piękność jakiegokolwiek ciała i piękność innych ciał to niby siostry rodzone, 
i że jeśli ma gonić za istotą piękna, to musi dobrze oczy otworzyć i widzieć, że we 
wszystkich ciałach jedna i ta sama piękność tkwi. [...] A potem więcej zaczyna cenić 
piękność ukrytą w duszach niż tę, która w ciele mieszka. [...] Z czasem musi zobaczyć 
piękno ukryte w czynach i w prawach, i znowu pozna, że i ono w każdym jest jedno 
i to samo. Wtedy mu się piękność ciał zacznie wydawać czymś małym i znikomym. 
Od czynów przejdzie do nauk, a kiedy całą ich piękność zobaczy, kiedy na takie skarby 
piękna spojrzy, nie będzie już niewolniczo wisiał u jednostkowej formy jego; [...] nie, 
on na pełne morze piękna już wypłynął, [...] jedyna mu się wiedza (episteme) ukaże, 
która naprawdę mówi o tym, co piękne. [...] I nagle mu się cud odsłania; piękno samo 
w sobie, ono samo w swojej istocie. [...] Piękno samo w sobie niezmienne i wieczne, 
a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas, 
gdy same pozostają i giną, ono ani się pełniejszym nie staje, ani uboższym, ani go 
żadna zmiana w ogóle nie dotyka316.

Doświadczenie zmysłowe pięknych obiektów i za nim analiza poszczegól-
nych przypadków, w którym to doświadczenie zachodzi, pozwala na wska-
zanie tego, co wspólne tym wszystkim doświadczeniom; to zestaw własności 
istotnych, jednocześnie koniecznych i wystarczających dla uznania, że dany 
obiekt jest piękny. W ten sposób dochodzimy do pojęcia piękna. To etap 
pojęciowy (definicyjny), na którym poprzestał Sokrates. Platonowi jednak 
nie chodzi tylko o abstrakcyjne uogólnienie przypadków, w których mamy 
do czynienia z pięknem, i to zarówno jednej klasy, jak wszystkich razem317, 
ale ma to służyć przejściu na kolejny, wyższy poziom, na którym dostrzega 
się piękno samo w sobie, niezmienne, aczasowe, wieczne. Wiedza zdobyta 
na tym poziomie nie ma już jednak charakteru pojęciowego, przekracza zdol-
ności rozumowego przedstawienia; na tym poziomie mamy do czynienia nie 
z wiedzą pojęciową dotyczącą idei, ale bezpośrednim oglądem (noesis), „wi-
dzeniem” idei piękna318.

Szczegółowa realizacja przedstawionego wyżej ogólnego sformułowania 
procesu poznania filozoficznego zawiera dwie podstawowe metody analizy. 
Pierwsza, aksjomatyczna, właściwa analizie matematycznej, to metoda po-
sługująca się rozumowaniem dedukcyjnym i polegająca na wyprowadzaniu 
konsekwencji z przyjętych uprzednio założeń. Taką metodę, według filozofa, 

316 Uczta, 210a5–211b5, tłum. W. Witwicki.
317 Zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 47.
318 Na ten temat zob. tamże.
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stosują badacze – przyrodnicy. Nie jest to jednak szczyt możliwości poznaw-
czych filozofa. W platońskiej wizji mądrości jako episteme właściwym zwień-
czeniem pracy poznawczej jest dialektyka, metoda, która jako jedyna daje 
możliwość uzyskania wiedzy pewnej, mądrości. Różnica między filozofem 
a badaczem nie-filozofem polega zatem na tym, że kiedy pierwszy realizuje 
obie, drugi nie osiąga poziomu metody dialektycznej.

3.3.5.1. Metoda aksjomatyczna

Metoda pierwsza najczęściej określana jest przez badaczy Platona jako 
metoda hipotez (method of hyphothesis, H.  Benson)319, metoda aksjoma-
tyczna (B.  Dembiński, M.  Przełęcki)320, lub też poznanie dianoetyczne 
(B. Dembiński)321. W Państwie filozof wyraża się o niej w słowach:

Myślę, że wiesz, jak to Ci, którzy się geometriami i rachunkami, i takimi tam rzeczami 
bawią, zakładają to, co nieparzyste i parzyste, kształty, i trzy postacie kątów, i inne 
rzeczy tym pokrewne, zależnie od tego lub owego zadania, bo niby to już wiedzą, robią 
z tego treść założeń i uważają za właściwe ani sobie samym, ani drugim nie rozwijać 
i nie uzasadniać już tych rzeczy w żaden sposób, bo one są każdemu jasne; od nich 
więc zaczynają i przechodzą do kroków następnych, kończąc na tym, co sobie obrali 
jako cel rozważania322.

Metoda ta polega, jak stwierdza H. Benson, na identyfikacji hipotezy sta-
nowiącej próbę odpowiedzi na rozważany problem i wyprowadzenie z niej 
konsekwencji logicznych323. Charakterystyczne jest to, że badacz posłu-
guje się obrazami danych idei (rysunkami jako obrazami geometrycznych 
figur)324. Kiedy „[...] Platon mówi o wychodzeniu od założeń ku końcowi, ma 
na myśli drogę taką, jaką proponuje geometria: przyjęcie hipotezy i droga ku 
końcowi w tym sensie, że rozważa się coraz bardziej szczegółowe przypad-
ki, coraz bardziej szczegółowe rachunki i wyciąga się konsekwencje tkwiące 
w założeniach”325. Założenia traktowane są tu jako niepodlegające dodatkowej 
procedurze analitycznej. Procedurze takiej podlegać natomiast mogą konse-
kwencje, na przykład poprzez zestawienie ich z doświadczeniem. Praktycz-
ne zastosowanie tej metody przez Platona nie pozwala jednak na precyzyjne 
jej określenie. Elementem stałym jest to, że z przyjętych założeń wyprowa-

319 Zob. H.H. Benson, Plato’s Method of Dialectic, dz. cyt., s. 86.
320 Zob. B. Dembiński, dz. cyt., s. 61; M. Przełęcki, dz. cyt., s. 15.
321 Zob. B. Dembiński, dz. cyt., s. 61.
322 Państwo, 510c2–d1, tłum. W. Witwicki.
323 Zob. H.H. Benson, Plato’s Method of Dialectic, dz. cyt., s. 85–99.
324 Zob. Państwo, 510b5–7.
325 W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 100.
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dza się konsekwencje logiczne, i brak analizy samych założeń. W szczegółach 
występują jednak pewne różnice. Dembiński charakteryzuje tę metodę jako 
wyprowadzanie konsekwencji z przyjętych założeń, z tym że mogą one być 
w każdym przypadku inne. Jeśli wśród konsekwencji danych założeń znajduje 
się zdanie stanowiące odpowiedź na postawione na wstępie pytanie, wtedy 
uznać można, że zdanie to jest prawdziwe326. W takiej sytuacji zdanie to ma 
dowód. Wydaje się, że w ten sposób prowadzone jest rozumowanie w Me-
nonie327 i Fedonie328. To, co stanowi tu podstawę rozumowania, tj. założenie, 
to przede wszystkim definicja wyrażenia zawartego w pytaniu głównym. 
W pierwszym z wymienionych dialogów Platon rozważa, czy cnoty można się 
nauczyć. Precyzuje pytanie i przedstawia je w formie alternatywy rozłącznej 
(czy cnota jest wiedzą czy czymś różnym od wiedzy?), po czym nie stawia hi-
potezy, ale dokonuje analizy pojęcia cnoty: (i) cnota jest pożyteczna; (ii) jeśli 
coś jest pożyteczne, to jest związane z wiedzą; (iii) jeśli jest związane z wiedzą, 
to można się tego nauczyć; (iv) cnoty można się nauczyć329. Ostanie zdanie 
jest prawdziwe, jako że posiada dowód, którego podstawowym założeniem 
jest określona charakterystyka cnoty. Podobne rozumowanie odnaleźć można 
w Fedonie, gdzie sens śmierci filozofa uzasadnia na podstawie analizy pojęcia 
śmierci i pojęcia bycia filozofem.

Inne zastosowanie rozważanej metody odnaleźć można w Teajtecie330. Roz-
ważając relatywistyczną koncepcję wiedzy Protagorasa, filozof, ustami Sokra-
tesa, proponuje przyjąć, że wiedza jest spostrzeżeniem. Z przyjętego założenia 
wyprowadza konsekwencje, które następnie konfrontuje z doświadczeniem. 
Trudno na przykład uznać, że halucynacje ludzi chorych psychicznie czy złu-
dzenia zdrowych stanowią wiedzę. W ten sposób wykazuje sprzeczność po-
między konsekwencjami a przyjętym założeniem i odrzuca tezę Protagorasa. 
W Teajtecie teza pozytywna się nie pojawia, Platon pokazuje jedynie proble-
my związane z przyjęciem innego rozstrzygnięcia niż to, że wiedza to episteme 
(co uzasadnia w innych dialogach). W tym przypadku jednak zachowany jest 
podstawowy rdzeń metody aksjomatycznej. Podstawowy schemat zastoso-
wany w tym miejscu może przebiegać następująco: (a) zachodzi problem P, 
który wymaga wyjaśnienia; (b) wobec problemu P stawiamy hipotezę wyjaś-
niającą H; (c) z hipotezy H wyprowadzamy konsekwencje logiczne K; (d) te-
stujemy K (przez zestawienie z doświadczeniem); jeśli na etapie (d) weryfika-
cja przebiega pozytywnie, to (e) uznajemy, że hipoteza jest potwierdzona; jeśli 
nie, stawiamy konkurencyjną hipotezę H’, którą poddajemy temu samemu 

326 Zob. B. Dembiński, dz. cyt., s. 62.
327 Zob Menon, 87b2–89c3.
328 Zob. Fedon, 64b1–66d10.
329 Przedstawiam tylko część zawartej w dialogu argumentacji.
330 Zob. Teajtet, 151d6–164d10.
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całemu procesowi. Konkurencyjną hipotezą w Teajte cie jest ta o wiedzy jako 
ścisłym ujęciu, która mimo że bliższa właściwemu rozumieniu wiedzy, to jako 
niewystarczająca, również zostaje przez Platona odrzucona. Warto zaznaczyć, 
że jeśli na podstawie danych założeń chcemy wyprowadzić wnioski będące 
ich konsekwencją logiczną, musi się to opierać na niezawodnych schematach 
wnioskowania. W czasach Platona schematy takie, mimo że rozumowanie 
Platona je spełniało, nie były jeszcze znane. Jako pierwsi sformułowali je Ary-
stoteles (sylogizmy), a potem stoicy (Chryzyp) w postaci listy pięciu pierwot-
nych tzw. niedowodliwców331.

Przedstawiona powyżej droga poznawcza nie jest kresem ludzkich moż-
liwości poznawczych. Nie umożliwia dotarcia do tego, co ostatecznie praw-
dziwe (wiedzy episteme), mądrości. Jest ona doskonała, ale jedynie w swoim 
rodzaju332. Istnieje metoda doskonalsza, przewyższająca poznanie matema-
tyczne. Jest nią dialektyka.

3.3.5.2. Metoda dialektyczna

Tak jak metoda aksjomatyczna posługuje się poznaniem dianoetycznym, 
ogólnym, ale uzyskanym na podstawie doświadczenia, tak dialektyka, nie 
korzystając z doświadczenia, jest poznaniem noetycznym, bezpośrednim 
wglądem w idee. Dialektyka (dialektike) to nauka o bycie samym, o ogląda-
niu istoty rzeczy (a nie jej cieni), to stopniowe wznoszenie się ku ideom (idei) 
najwyższym, odnajdywanie jedności i tego, co ogólne w wielości333. W ujęciu 
ogólnym zwieńczeniem zastosowania tej metody jest ogląd idei najwyższych 
oraz relacji tych idei do idei niższego rzędu. Platon pisze:

Dzielić rzeczy na rodzaje i ani tego samego gatunku rzeczy nie brać za inny, ani innego 
za ten sam, czy nie powiemy, że to rzecz wiedzy dialektycznej? [...] Kto to robić potrafi, 
ten należycie dostrzega, jak się jedna postać ciągnie przez wiele rodzajów, chociaż 
każdy z nich leży osobno. I jak wiele różnych od siebie jedna postać z zewnątrz obej-
muje i jak się jedna poprzez wiele rodzajów w jedno łączy, i jak się ich wiele wyróżnia 
określonych z każdej strony. Na tym polega wiedza, która pozwala rozstrzygać o każ-
dym rodzaju, czy i jak on się może wiązać z innym. [...] A umiejętność dialektyczną 
zdaje mi się, przyznasz nie komu innemu, tylko temu, kto się oddaje filozofii czysto 
i sprawiedliwie!334

331 Zob. W. Suchoń, Wykłady o dziejach logiki dawniejszej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagielloń skiego, Kraków 2001, s. 34–36.

332 Zob. B. Dembiński, dz. cyt., s. 63.
333 „Każdy, kto ma choć trochę rozumu, przyzna, że to jest bez żadnego porównania najpraw-

dziwsza wiedza, a dotyczy bytu, i to bytu rzeczywistego, i tego, co jest wiecznie takie samo”, Fileb, 
58a2–5, tłum. W. Witwicki.

334 Sofista, 253d1 e6, tłum. W. Witwicki.
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Propozycja tej nowej metody, dialektyki, wiąże się z twierdzeniem, że opar-
cie rozumowania na założeniach przyjętych bez dowodu nie jest wystarcza-
jące; prawdziwy filozof powinien szukać założeń pewnych, stanowiących 
ostateczny warunek możliwości wszelkiego poznania. Chodzi zatem o po-
szukiwanie racji dla przyjętych w rozumowaniu założeń, cofając się do mo-
mentu, kiedy znajdzie się rację ostateczną, pewną i oczywistą, która sama 
dowodu nie wymaga. Czym jest ten ostateczny początek? Platon odpowiada, 
że jest nim byt (idea bytu); dialektyka jako sztuka mądrej rozmowy, jest me-
todycznym sposobem docierania do bytu335. Bytowość jednak ujawniana jest 
jedynie na poziomie myśli, dlatego operacji logicznych tego rodzaju dokonu-
jemy za pośrednictwem pojęć: „[...] konstrukcja systemu Platońskiego opie-
ra się na analizie pojęć, która staje się w ten sposób głównym przedmiotem 
dialektyki”336.

Według Bensona różnica między metodą aksjomatyczną a dialektyką nie 
opiera się na kryterium przyjmowania bądź nie, założeń, ale na sposobie, 
w jaki są one traktowane w rozumowaniu. W pierwszym przypadku od za-
łożeń (hipotez) przechodzi się do konkluzji, z kolei w drugim, od założeń 
(hipotez) do pierwszych zasad337. W ten sposób omawiany proces staje się 
podstawowy dla wszelkich nauk; generuje wiedzę podstawową i pewną. Jest 
filozofią we właściwym znaczeniu, tj. nauką pierwszą.

W ramach dialektyki rozróżnić można dwa etapy338. W pierwszym chodzi 
o uchwycenie zależności, jakie występują między najogólniejszymi pojęciami 
rodzajowymi a podrzędnymi wobec nich pojęciami gatunkowymi i to zarów-
no od gatunku do rodzaju, jak i od rodzaju do gatunku. Od analizy pojęć 
gatunkowych przechodzimy do pojęć o szerszym zakresie znaczeniowym, 
by ostatecznie przejść do nadrzędnych pojęć rodzajowych, które są wspól-
ne pojęciom gatunkowym, sprowadzając je do ogólności339. W drugim etapie 
najwyższe pojęcia rodzajowe rozkłada się na pojęcia składowe: „zmierza się 
do metodycznego uchwycenia przebiegu jednego pojęcia rodzajowego przez 
wszystkie szczeble pojęć gatunkowych, tak aby nie mieszać ani rodzajów, ani 
gatunków, wyznaczając tym samym właściwą hierarchię pojęć”340. W. Suchoń 
charakteryzuje ten proces jako tworzenie sekwencji pojęć, która wychodząc 
od pojęcia ogólnego, uszczegóławiając je przez dołączenie jednej z dwóch 
cech przeciwstawnych, prowadzi do podania kompletnej charakterystyki 
definicyjnej341. Wydaje się, że proces ten mógł stanowić podstawę dla teo-

335 Zob. B. Dembiński, dz. cyt., s. 62.
336 Tamże, s. 69.
337 Zob. H.H. Benson, Plato’s Method of Dialectic, dz. cyt., s. 90.
338 Zob. B. Dembiński, , dz. cyt., s. 70.
339 Zob. tamże, s. 70–71.
340 Tamże, s. 71.
341 Zob. W. Suchoń, dz. cyt., s. 14.
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rii definiowania zaproponowanej przez Arystotelesa; w tworzeniu popraw-
nej definicji pojęcia poszukujemy rodzaju najbliższego (genus proximum) 
i różnicy gatunkowej (differentia specifica). Jeśli uznać, jak proponuje Platon, 
że ostatecznym celem takiego procesu ma być dotarcie do idei najwyższych, 
bytu samego, to proces taki należy powtarzać, za każdym razem poddając 
takiej analizie występujące kolejno pojęcia.

Ten zasadniczo logiczny proces analizy wymaga dodatkowego, niedyskur-
sywnego elementu. Chodzi o szczególny rodzaj doświadczenia idei, bezpo-
średniego oglądu tego, co „samo w sobie”, tzw. wglądu noetycznego (noesis)342. 
Dialektyka nie jest zatem tylko rozumowaniem o charakterze logicznym, ale 
i procesem mistycznym, niedyskursywnym, której (intuicji mistycznej) osiąg-
nięcie dopiero stanowi ostateczne źródło wiedzy – mądrości.

Podsumowując, Platon wyraża stanowisko, zgodnie z którym warunkiem 
osiągnięcia pełni wiedzy i mądrości jest kierowanie się w wysiłku poznawczym 
określoną metodą. Jest to proces systematyczny, zorganizowany na cel i wy-
magający precyzji. Analizując dany problem, należy po pierwsze – zgodnie 
z metodą aksjomatyczną – opierając się na zasadach logiki (na niezawodnych 
schematach wnioskowania) poprawnie przeprowadzać rozumowania. Należy 
właściwie dobierać założenia (w tym definicje) i hipotezy – tak aby wnioski 
tworzone na ich podstawie stanowiły odpowiedź na rozważaną kwestię. Jako 
że wiedza filozofa musi być spójna, całość jego systemu przekonań nie może 
zawierać sprzeczności. Jest to zatem metoda przeprowadzania operacji logicz-
nych na reprezentacjach umysłowych, jakimi są obrazy idei. To jednak wa-
runek konieczny, ale niewystarczający. Należy, po drugie, zgodnie z dialekty-
ką, uznając te same założenia i hipotezy, poszukiwać racji ostatecznej dla ich 
przyjęcia. Polegać ma to nie tylko na analizie relacji pojęciowych, której celem 
jest wskazanie relacji badanego pojęcia do pojęcia nadrzędnego, które samo 
nie jest podrzędne wobec jakiegokolwiek innego (idea bytu, idea dobra), ale 
również na wglądzie noetycznym w to, do czego same te pojęcia się odnoszą 
(idee). „Metodologia” mądrości nie jest zatem procesem czysto logicznym, ale 
i niedyskursywnym, nie jest też tylko analizą semantyczną, ale i metafizyczną.

Jeśli zgodzić się, jak chcą niektórzy historycy filozofii, że Platon (obok So-
kratesa) był pierwszym filozofem analitycznym, to z pewnością jednym z po-
wodów uznania takiej tezy jest fakt stosowania przez niego omówionych tu 
metod. Stanowią one rodzaj analizy pojęciowej, prowadzonej w zdecydowanej 
części na podstawie zasad logiki. Z drugiej strony, pozalogiczny aspekt tych 
metod (wgląd noetyczny) jest jedną z tych własności filozofii Platona, która 
każe zgodzić się z twierdzeniem, że Platon był pierwszym fenomenologiem.

342 Zob. Uczta, 210e2–211c6, tłum. W. Witwicki.
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3.3.6. Mądrość a szczęście

W Fedonie, jak zostało pokazane we fragmencie tej pracy pt. Apoteoza ro-
zumu, ciało i przyjemności z nim związane stanowią przeszkodę w pozna-
niu. Taki wniosek płynie z argumentów z podobieństwa duszy i idei [A1] 
oraz z porządku moralnego w świecie [A2]. Ciało stanowi więzienie duszy, 
jest nieczyste i ontycznie różne od duszy. Taka jego charakterystyka decy-
duje o niemożliwości poznania za życia. Przyjemności związane z ciałem 
należy w najwyższym możliwym stopniu odrzucić, a i to nie pozwala na peł-
nię wiedzy. Dlatego poznanie możliwe jest wyłącznie po odłączeniu duszy 
od ciała, po śmierci. Jeśli pełnia szczęścia (eudaimonia) osiągana jest przy 
pełni poznania, to człowiek za życia nie może szczęścia osiągnąć. Jeśli osiąga 
je po śmierci, to wtedy mówienie o przyjemnościach ciała wydaje się zbęd-
ne. Zatem zgodnie z argumentacją Platona przedstawioną w Fedonie rozum 
i mądrość (osiągana po śmierci) stanowiłyby warunek konieczny i wystarcza-
jący dla pełni szczęścia.

W Filebie i Państwie Platon nie jest już tak jednoznaczny. Przyznaje mą-
drości rolę nadrzędną, jednak uznaje również potrzebę zaspokajania przy-
jemności związanych z ciałem. W Filebie Sokrates w rozmowie z Protarcho-
sem rozważa kwestię tego, co stanowi najwyższą wartość w życiu; czy jest 
to rozum (mądrość), czy przyjemności zmysłowe343:

Niech ani w życiu oddanym rozkoszy nie będzie rozumu (phronesis), ani w życiu pod-
danym rozumowi niech nie będzie rozkoszy. Jeżeli którekolwiek z nich jest dobrem, 
to (żadne z nich) nie powinno już niczego więcej potrzebować. Jeżeli się pokaże, 
że któremukolwiek z nich czegoś brak, to ono już żadną miarą nie będzie już u nas 
dobrem344.

Tak postawione pytanie stanowi alternatywę rozłączną, dlatego wydawać 
się może, że odpowiedź będzie polegała na wyborze jednej z tych dwóch op-
cji. W Fedonie odpowiedź brzmiałaby, że to mądrość jest tym czynnikiem. 
W Filebie natomiast Platon osłabia swoje stanowisko, a właściwa odpowiedź 
będzie polegała na wskazaniu, że ani mądrość, ani przyjemności, nie stanowią 
o wartości życia, ale pomimo że jeden jest ważniejszy od drugiego, to oba 
czynniki są konieczne. Filozof ustami swego nauczyciela stwierdza, że osoba 
skupiona wyłącznie na przyjemnościach i bez rozumu345: a) nie wiedziałaby, 
że to, czego doznaje, sprawia jej przyjemność, czy nie sprawia; b) nie pamię-
tałaby tego, że kiedykolwiek wcześniej doznawała przyjemności, a przyjem-

343 Zob. Fileb, 11b4–c2.
344 Fileb, 20e4–21a1, tłum. W. Witwicki.
345 Zob. tamże, 21c1–9.
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ność, którą w danym momencie doznaje, byłaby natychmiast zapomniana; 
c) bez zdolności odróżniania prawdy od fałszu nie mogłaby być przekonana, 
że w danej chwili doznaje przyjemności; d) bez zdolności do wnioskowania 
nie byłaby zdolna przewidzieć, że kiedykolwiek w przyszłości będzie dozna-
wać przyjemności. Takie życie, wedle Platona, nie może być uznane za speł-
nione i wartościowe. Z tym stanowiskiem ostatecznie zgadza się i dyskutant 
Sokratesa, Protarchos; zaspokajanie potrzeb zmysłowych nie jest warunkiem 
wystarczającym dla życia szczęśliwego. Sokrates proponuje zatem rozważenie 
drugiej możliwości346. Czy rozum stanowi taki warunek?;

Czy znowu ktoś z nas zgodziłby się żyć, mając rozum (phronesis) i umysł, i wiedzę, 
i pamięć wszelką o wszystkim, a rozkoszy nie mając ani dużo, ani mało, ani smutku 
żadnego, tylko w ogóle nie doznając wszelkich takich rzeczy?347

Również i tu odpowiedź jest negatywna. I nie chodzi tylko o to, że upra-
wianie filozofii daje specyficzny rodzaj przyjemności, ale że brak jakichkol-
wiek rozkoszy zmysłowych dla filozofa może powodować brak motywacji 
do podejmowania aktywności intelektualnej. Ostatecznie Platon ustami So-
kratesa stwierdza, że do pełni życia potrzeba obu tych elementów: aktywności 
filozoficznej i przyjemności zmysłowych. Należy jednak podkreślić, że pierw-
szemu z tych elementów przypisuje się tu wyższą wartość; rozkosz jest o tyle 
wartościowa, o ile wynika z filozofowania lub jest mu podporządkowana348.

Podobnie rzecz się przedstawia w IX księdze Państwa349. Platon wyróż-
nia tu trzy rodzaje przyjemności, każda związana jest z odpowiednią częścią 
duszy. Są to: przyjemności związane z dobrami materialnymi; z zaszczytami 
i zwycięstwem; z aktywnością filozoficzną. Przyjemności związane z poszuki-
waniem mądrości uznane są za wyższego rodzaju od pozostałych. Określone 
są jako autentyczne, w odróżnieniu od innych, nieautentycznych350. Nie ozna-
cza to jednak odrzucenia tych ostatnich. Podobnie jak w Filebie są wartościo-
we, o ile są podporządkowane rozumowi. Filozof stwierdza:

Kiedy cała dusza idzie za umiłowaniem mądrości (sophia) i nie jest rozdarta we-
wnętrznie, może w ogóle każda jej część robić to, co do niej należy, człowiek może 
być sprawiedliwy i może wtedy każdy sobie właściwe i najlepsze przyjemności zrywać 
i mieć je, ile możności, co najprawdziwsze351.

346 Zob. tamże, 21d8–22b10.
347 Tamże, 21d8–e3.
348 Zob. W. Stróżewski, Wykłady o Platonie, dz. cyt., s. 229–230.
349 Na ten temat zob. m.in. J. Annas, dz. cyt., s. 137–160 oraz G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 248–255.
350 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 250.
351 Państwo, 586e4–7, tłum. W. Witwicki.



104 Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

Y. Kurihara, który w jednym ze swoich artykułów podejmuje problema-
tykę szczęścia w Państwie, argumentuje, że mądrość stanowi taką cnotę, bez 
której życie szczęśliwe nie jest możliwe352. Autor opiera wywód w dużym stop-
niu na pojęciu funkcji zawartym w I księdze Państwa. Zgodnie z jego inter-
pretacją można to pojęcie rozumieć na dwa sposoby:

(1)  funkcja specyficzna (Exclusive Function): X jest specyficzną funkcją Y 
wtedy i tylko wtedy, gdy Y spełnia X i nic, co nie jest Y nie spełnia X353;

(2)  funkcja optymalna (Optimal Function): X jest optymalną funkcją Y 
wtedy i tylko wtedy, gdy Y spełnia X i nic, co nie jest Y nie spełnia X 
lepiej niż Y354.

Funkcją specyficzną oka jest widzenie, jako że nic oprócz oka nie może 
jej wykonywać. Z kolei przecinanie ciała jest optymalną funkcją skalpela 
chirurgicznego, ponieważ, pomimo że możemy tę czynność wykonać in-
nym narzędziem, skalpel robi to najlepiej. Funkcją specyficzną filozofa jest 
refleksja filozoficzna – jedynie filozof jej dokonuje, natomiast funkcję op-
tymalną stanowi działalność społeczna – filozof robi to lepiej niż inni lu-
dzie. Tym, co pozwala właściwie realizować funkcję, jest cnota (arete). Tę 
cnotę stanowi sprawiedliwość. Realizacja funkcji (dzięki sprawiedliwości) 
właściwej filozofowi, tj. urzeczywistnianie właściwego mu działania, przy-
czynia się do szczęśliwości. Na to jednak składają się dwa wcześniej wyróż-
nione elementy, życie oddane refleksji filozoficznej oraz działalność spo-
łeczna (zgodna z przypisaną mu rolą w hierarchii ról społecznych). Wydaje 
się jednak, że te dwa sposoby życia wykluczają się wzajemnie. Jeśli filozof 
poświęca czas na dociekanie filozoficzne, to brak mu czasu na aktywność 
na gruncie np. politycznym (i odwrotnie). Jak w takiej sytuacji urzeczy-
wistnić właściwe działanie filozofa (a jednocześnie realizację szczęścia)? 
Jest to zarazem pytanie o to, co jest podstawową cnotą życia jako całości 
(pełni życia). Warunkiem takiej możliwości musi być czynnik, który oba 
sposoby będzie harmonizował. Jest nim mądrość. Zatem jeśli warunkiem 
szczęścia jest realizacja właściwej danej osobie funkcji, która w przypadku 
filozofa polega na spełnieniu w prywatnym i społecznym życiu, to mądrość 
umożliwiająca harmonizowanie tych dwóch aspektów jest jego (szczęścia) 
warunkiem koniecznym. Kurihara stwierdza:

352 Zob. Y. Kurihara, Plato on the Ideal of Justice and Human Happiness: Return to the Cave 
(Republic 519e – 521b), w: Socratic, Platonic and Aristotelian Studies: Essays in Honor of Gerasimos 
Santas, red. G. Anagnostopoulos, „Philosophical Studies Series” 2011, t. 117, s. 271–279.

353 „X is the exclusive function of Y if and only if only Y can perform X”.
354 „X is the optimal function of Y if and only if Y can perform X better than anything else”.
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Funkcją filozofa jest zarówno refleksja filozoficzna, jak i aktywność społeczna. Zatem, 
odwołując się do funkcjonalnej teorii dobra, cnotą filozofa musi być mądrość (phro-
nesis), która umożliwia łączenie obu tych sposobów życia. Ponieważ życie jako całość 
zawiera zarówno prywatny, jak i publiczny element, życie filozofa jest szczęśliwe, o ile 
spełnia on swą funkcję dzięki mądrości i poprzez sprawiedliwość355.

Podobnie jak w przypadku relacji rozumu i cielesności oraz możliwo-
ści osiągnięcia mądrości, tak i relacja szczęścia i mądrości nie jest wyrażo-
na w sposób jednoznaczny. Ostateczny kształt jego wykładni będzie zależał 
od decyzji co do potraktowania bądź nie wybranych dialogów jako wykładni 
jego stanowiska. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe są tu dwie interpretacje:

1. intelektualistyczna;
2. inkluzywistyczna.

Zgodnie z pierwszą człowiek szczęśliwy to taki, który rezygnuje z przyjem-
ności związanych ze sferą cielesną na rzecz aktywności intelektualnej. Taki 
obraz omawianej relacji znajduje się w Fedonie. Szczęście, będąc związane 
z poznaniem, które w pełni osiągane może być po śmierci, jest możliwe rów-
nież tylko po śmierci. Jeśli za życia filozof osiąga szczęście, to tylko kosztem 
redukcji do minimum przyjemności cielesnych i życia ascetycznego, a i wtedy 
osiąga szczęście co najwyżej w słabym sensie. Tę intelektualistyczną interpre-
tację wyraża następująca teza:

[INT] Mądrość jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla szczęś-
liwego życia.

Teza inkluzywistyczna, opierająca się na fragmentach Fileba i Państwa, 
głosi, że mądrość, mimo że jest najważniejszym, to nie jedynym składnikiem 
szczęśliwego życia. Filozof nie musi rezygnować z tego, co związane z ciałem. 
Dla pełni szczęścia powinien również wykazywać się aktywnością społeczną. 
Warunkiem szczęśliwości jest tu jednak to, by każdy z czynników, który nie 
jest mądrością, był jej podporządkowany. Interpretację tę wyraża teza:

[INK] Mądrość jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla 
szczęśliwego życia.

Obie tezy [INT] i [INK] łączy jeden element: konieczność mądrości dla 
szczęścia. Jego brak wiąże się z życiem niepełnym. Innymi słowy, nie moż-
na być szczęśliwym, nie będąc miłośnikiem mądrości. Dalsza interpretacja 

355 Tamże, s. 275, tłum. własne.



106 Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

zależeć będzie m.in. od możliwości osiągnięcia mądrości, co rozważane 
było w poprzednich częściach tej pracy. W wersji optymistycznej, jeśli jest 
osiągalna, to osiągalne jest szczęście. W pesymistycznej brak możliwości 
pełnego poznania wiąże się albo z brakiem szczęścia albo ze szczęściem 
w słabym sensie. Warto zaznaczyć, że Platon nie różni się w tej kwestii zna-
cząco od Sokratesa. Episteme, która dla Sokratesa była warunkiem pełni 
szczęścia, nie była przez człowieka osiągalna; przysługiwała wyłącznie bo-
gom. Człowiek, dzięki mądrości ludzkiej mógł być szczęśliwy co najwyżej 
w słabym sensie.

3.3.7. Mądrość a polityka

Pojęcie mądrości pełni istotną funkcję w platońskiej teorii polityki. Jest wa-
runkiem nie tylko etyczności i szczęśliwości, ale i właściwie funkcjonującego 
państwa. Pełni tu potrójną rolę: po pierwsze, jest celem wychowania obywa-
teli, po drugie, jest pożądaną cechą rządzącego państwem: filozofa-monarchy, 
po trzecie, jest własnością samego państwa; tj. mądre państwo to takie, które 
właściwie działa wobec siebie i innych państw. Mądrość jest zatem podstawą 
powodzenia realizacji idei państwa;

Albo miłośnicy mądrości (philosophos) nie będą mieli w państwach władzy królew-
skiej, albo ci dzisiaj tak zwani królowie i władcy nie zaczną się w mądrości kochać 
uczciwie i należycie, i pokąd to się w jedno nie zleje – wpływ polityczny i umiłowanie 
mądrości a tym licznym naturom, które dziś idą osobno, wyłącznie tylko jednym albo 
wyłącznie drugim torem, drogi się nie odetnie, tak długo nie ma sposobu, żeby zło nie 
ustało, [...] nie ma ratunku dla państw, a uważam, że i dla rodu ludzkiego356.

Odpowiednio prowadzona polityka nie polega, w opinii Platona, na speł-
nianiu ludzkich pragnień czy na zarządzaniu potrzebami obywateli, ale 
przede wszystkim na ich etycznym formowaniu (wychowaniu); prawdziwa 
polityka ma prowadzić do poprawy ludzi w aspekcie moralnym, tj. w zgo-
dzie z najwyższymi wartościami moralnymi. Podstawową funkcją jest zatem 
funkcja etyczna. Moralność i polityka są tu nierozłączne. Teoria ta wiąże się 
z przekonaniem, że szczęście leży w doskonaleniu dzielności moralnej. Polity-
ka prowadzona zgodnie z takim założeniem powinna stawiać za cel nie dobro 
materialne, ale szczęście zgodne z prawem moralnym, a właściwie prowadzo-
na powinna zachęcać obywateli do postępowania etycznego (praktykowania 
dzielności moralnej (arete))357.

356 Państwo, 473d1–e1, tłum. W. Witwicki.
357 Zob. K. Leśniak, Platon, dz. cyt., s. 94.
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Filozof odrzuca twierdzenie sofistów, zgodnie z którym człowiek dąży 
przede wszystkim do zaszczytów, władzy czy przyjemności; właściwym prag-
nieniem człowieka jest szczęście, którego warunkiem jest wiedza etyczna. Jeśli 
zatem państwo ma zapewniać szczęście, to powinno umożliwiać zdobycie tej 
wiedzy: „Jeżeli człowiek nie postępuje dobrze, to tylko i wyłącznie wskutek 
niewiedzy. Gdyby wiedział, co to jest dobro i co dobro daje człowiekowi, toby 
nie czynił zła. A zatem człowiekowi potrzebna jest wiedza o tym, co dobre, 
a co złe. W swym doskonałym i najlepszym państwie Platon zapewnił wa-
runki spełniające taką wizję człowieka, opierając jego zasady na mądrości 
i wiedzy”358. Zadania etyki i polityki są zbieżne; przypominanie człowiekowi 
o tym, co stanowi właściwy cel jego życia, i dodatkowo, dostarczanie mu środ-
ków do jego osiągnięcia359.

Rola mądrości jest szczególnie widoczna w przedstawionej przez Platona 
analogii idealnego państwa do ludzkiej duszy. Tak jak człowiek posiada trzy 
części duszy (zmysłowa, impulsywna, rozumna)360, tak i państwo ma się skła-
dać z odpowiadających im trzech podstawowych klas społecznych. Są nimi 
rzemieślnicy, strażnicy i władcy361.Jak rozum powinien sprawować funkcję 
władczą (tj. odpowiednio nimi kierować ze względu na właściwy cel dzia-
łania) wobec podległych mu części duszy, tak i władca powinien właściwie 
kierować życiem podległych mu obywateli. Warunkiem powodzenia tej misji 
jest przede wszystkich spełnianie przez władcę właściwej mu cnoty, jaką jest 
rozum i mądrość. W polityce sprowadzać się ona ma nie tylko do wiedzy 
dotyczącej zagadnień związanych z najdoskonalszą organizacją państwa i po-
lityką zewnętrzną, ale i z ostatecznym celem dążenia człowieka i warunków 
osiągnięcia przez niego szczęścia. Nie jest to możliwe bez wiedzy, której osta-
tecznym przedmiotem są idee, wiedzy episteme: „Bo ta wiedza, w swej istocie 
królewska [...] zna początek i punkt wyjścia spraw najdonioślejszych w pań-
stwach, zna pory odpowiednie i nieodpowiednie, a inne umiejętności robią 
to, co ona im poleci”362. 

Idealny przywódca państwa organizuje je (państwo) ze względu na rozpo-
znaną przez siebie wiedzę dotyczącą relacji między ideami, a w szczególności 
idei dobra. Taką wiedzę posiadać może jedynie filozof (miłośnik mądrości) 
i z tego powodu władcą we właściwym znaczeniu jest król-filozof. 

358 Tamże, s. 100.
359 Zob. tamże.
360 Na ten temat zob. m.in. F D. Miller Jr., The Platonic Soul, w: A Companion to Plato, 

dz. cyt., s. 278–293.
361 Zob. m.in. G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 287–326.
362 Polityk, 305c9–d4, tłum. W. Witwicki.
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3.3.8. Podsumowanie

Koncepcja mądrości omawianego filozofa stanowi z jednej strony rozwinię-
cie poglądów jego nauczyciela Sokratesa, z drugiej stoi w opozycji wobec po-
glądów sofistów. Zdecydowanie odrzuca relatywistyczną koncepcję sofistów, 
opowiadając się, jak Sokrates, za niekonwencjonalnym i obiektywnym cha-
rakterem mądrości, która utożsamiona zostaje z wiedzą episteme, warunku-
jącą m.in. zachowanie etyczne i szczęśliwość. Koncepcja ta jednak stanowi 
istotną modyfikację tej wyrażonej przez jego nauczyciela. Wiąże się to z przy-
jętymi przez Platona założeniami ontologicznymi. Koncepcja ta, mimo 
że w ogólności podzielana przez Sokratesa, nie uzyskała u tego drugiego tak 
mocnych podstaw metafizycznych jak to ma miejsce w wersji platońskiej. 
Gwarancją realizmu mądrości jest nie tyle niejasne u Sokratesa „to, co jest 
podstawą definicji”, ile metafizyczna struktura świata (świat idei). Koncepcja 
mądrości u Platona jest zatem uzasadniona filozoficznie w większym stopniu, 
niż w przypadku poglądów Sokratesa.

Podsumowując przeprowadzone w tej części książki rozważania, można 
stwierdzić, że:

1) filozof definiuje mądrość jako wiedzę episteme, tj. takie prawdziwe i uza-
sadnione przekonanie, które osiągane jest w drodze oglądu idei (noesis) 
i relacji między nimi (gdzie ideę nadrzędną stanowi w szczególności idea 
dobra). Jest to wiedza o charakterze pojęciowo-mistycznym;

2) stanowisko to jest w opozycji wobec relatywizmu sofistów i stanowi 
rozwinięcie koncepcji Sokratesa, przede wszystkim w aspekcie meta-
fizycznym (pojęcie mądrości odnosi się do idei mądrości);

3) pragnienie mądrości jest elementem natury człowieka, wyrazem troski 
o duszę, stanowiącej podstawowe zadanie człowieka (w szczególności 
filozofa);

4) mądrość przysługuje tym („miłośnikom mądrości”), którzy postępują 
nie tylko zgodnie z aksjomatyczną metodą poznania, ale i dialektyką. 
Zadaniem filozofa nie jest zatem tylko poprawne przeprowadzanie ro-
zumowań, ale i wgląd w ich przesłanki, który, jako ostatni etap pozna-
nia filozoficznego, sprowadza się do wglądu w idee;

5) mądrość jest najwyższą cnotą rozumnej części duszy i jako taka stano-
wi warunek etycznego (dobrego) życia; jest też warunkiem właściwego 
(ze względu na dobro i zło) używania dóbr;

6) stanowi warunek szczęśliwości, tj. nie można być szczęśliwym, nie bę-
dąc miłośnikiem mądrości. Z tym że w interpretacji: (a) skrajnie in-
telektualistycznej, człowiek mądry to ten, który skupia się wyłącznie 
na aktywności intelektualnej, odrzucając potrzeby związane ze sferą 
cielesną; (b) inkluzywistycznej, mądrość, mimo że jest najważniejszym, 
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to nie jedynym składnikiem szczęścia, którymi są też zaspokojone po-
trzeby cielesne, czy, jak w Państwie, aktywność publiczna;

7) wiedza episteme stanowi podstawę wszelkiej innej wiedzy i w tym sen-
sie nauka, która poznaje w ten sposób, może być uznana za naukę (filo-
zofię) pierwszą;

8) mądrość zbliża człowieka do boskości, pozwala mu uzyskać oczyszcze-
nie duszy, aby po śmierci wstąpić do boskiego świata;

9) trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie o osiągnięcie mądrości 
i to, czy w pełni przysługuje ona wyłącznie bogom, czy zarówno bogom 
i ludziom. Można stwierdzić, że odpowiedź będzie zależna od przy-
jętej wykładni dialogu. Mądrość nie jest osiągalna za życia (a tylko 
po śmierci) i wtedy przysługuje w pełni wyłącznie duszom i bogom, 
lub też jest osiągalna za życia, a w związku z tym w pełni przysługuje 
zarówno ludziom, jak i bogom;

10) mądrość jest warunkiem koniecznym właściwej polityki, która nie jest 
możliwa bez wiedzy o ideach. Idealny władca musi być jednocześnie 
filozofem, tj. posiadać wiedzę episteme, która pozwoli wyznaczać mu 
właściwe, polityczno-etyczne cele dla obywateli i odpowiednio dobie-
rać środki do ich realizacji.

Myśl Platona dotycząca omawianej problematyki stanowi jedną z podstaw 
dla koncepcji innego myśliciela, jego ucznia – Arystotelesa, który jednocześ-
nie w wielu miejscach poglądy swego nauczyciela poddaje znaczącym mody-
fikacjom. Koncepcja mądrości u Arystotelesa zostanie omówiona w kolejnym 
fragmencie książki.
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3.4. Arystoteles

3.4.1. Ogólnofilozoficzne podstawy koncepcji mądrości Arystotelesa

Koncepcja mądrości Arystotelesa jest zarazem kontynuacją, jak i w niektó-
rych miejscach modyfikacją myśli jego poprzedników (Sokratesa i Platona). 
Z jednej strony charakter jego filozofii jest w wysokim stopniu intelektuali-
styczny (rozum stanowi najwyższą lub jedną z najwyższych wartości w życiu 
człowieka), z drugiej koncepcja ta opiera się na innych niż u poprzedników 
założeniach. Stanowisko Arystotelesa wiąże mądrość w dużo większym stop-
niu z rzeczywistością empiryczną, której filozof, w przeciwieństwie do swego 
nauczyciela, przyznał prymat w kwestii nie tylko poznania, ale i po części 
działania moralnego. U Platona koncepcja mądrości była ściśle związana z te-
orią idei, zgodnie z którą to świat idei był właściwym modelem świata rze-
czywistego (podpadającego pod zmysły). Arystoteles odrzuca teorię swego 
poprzednika, zastępując teorię idei teorią substancji, a dualizm świat – idee, 
dualizmem materia – forma363. Jego stanowisko to próba wyjaśnienia rzeczy-
wistości bez wprowadzania dodatkowego bytu, jakimi są ponadzmysłowe, 
wieczne, niezmienne idee. Związana z tymi założeniami koncepcja mądrości, 
jak zostanie przedstawione w dalszej części książki, obejmuje dwa jej rodzaje 
(mądrość teoretyczną (sophia) i mądrość praktyczną (rozsądek – phronesis)) 
i będzie, podobnie jak u poprzedników, utożsamiona z wiedzą i intuicją, ale 
również z praktycznym działaniem. Ma też charakter zdecydowanie bardziej 
naturalistyczny, co w konsekwencji sprawi, że stanie się możliwa do osiągnię-
cia za życia.

Jak zostało wspomniane, poglądy Arystotelesa na mądrość osadzone są 
w kontekście całości jego myśli filozoficznej. Twierdzenia na temat struktu-
ry rzeczywistości stanowią wnioski z analiz, jakie prowadzone są w ramach 
filozofii pierwszej, której funkcję u Arystotelesa spełnia metafizyka (nauka 
zajmująca się „bytem jako bytem”). Wnioski uzyskane w ramach takich analiz 
stanowić mają podstawę każdej innej nauki. Jej uprawianie stanowi najwyższy 
wyraz właściwej człowiekowi aktywności poznawczej; to wiedza czysta, nie 
podejmowana ze względu na jakiekolwiek inne aktywności poznawcze czy 
korzyści, ale stanowi wiedzę wartościową ze względu na nią samą (ma war-
tość czysto poznawczą)364.

363 Zob. J. Jaśtal, Natura cnoty, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 117.
364 Zob. W.D. Ross, Aristotle, Routledge, Taylor and Francis Group, London–New York 1995, 

s. 162.
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Podstawowym pojęciem metafizycznego systemu omawianego filozofa jest 
pojęcie substancji. Rozumiana w sensie właściwym (substancja pierwsza, ti esti) 
– to byt indywidualny, sam w sobie posiadający swe istotowe kwalifikacje365;

Zgodnie przyjmuje się, że substancjami są pewne rzeczy zmysłowe i od nich wobec 
tego rozpocząć należy badanie. Korzystne jest bowiem dopiero w dalszej kolejności 
przejść do tego, co bardziej znane samo w sobie. To właśnie sposób nabywania wszel-
kiej wiedzy: poprzez rzeczy mniej znane, co do ich natury przechodzić do bardziej 
znanych366.

Są to zatem konkretne rzeczy; obiekty posiadające określone własności. 
O tak rozumianej substancji możemy orzekać na kilka sposobów (kategorii). 
Są to m.in. kategorie: ilości, jakości, miejsca, czasu, położenia. Jak zauwa-
ża A. Kenny, nie jest to jednak zwykła klasyfikacja predykatów367; tutaj każ-
dy typ predykatu (kategorii) odpowiada odmiennemu sposobowi istnienia; 
tak w zdaniu: „Platon jest człowiekiem” predykat „jest człowiekiem” odno-
si się do substancji (właściwie: „człowiek” odnosi się do substancji w sensie 
wtórnym, natomiast „Platon” do substancji w sensie właściwym). Podział 
na substancję i kategorie jest konsekwencją następujących różnic w ich sta-
tusie ontologiczno-epistemologicznym368: (a) substancja jako konkret może 
istnieć samodzielnie, podczas gdy kategorie (własności) mogą, o ile istnieje 
substancja; (b) substancja stanowi podstawę definicji, tj. w definicji kategorii 
musi być zawarta definicja będącej jej podstawą substancji, ale nie odwrotnie; 
(c) substancja stanowi podstawę wiedzy, tj. o wiedzy możemy mówić wtedy, 
gdy wiemy, czym coś jest, a nie tylko wtedy, gdy znamy tego czegoś własności 
(kategorie). W filozofii Platona to substancja jako konkret istniała wtórnie 
(metafizycznie zależnie), w sposób właściwy istniała idea tej rzeczy, to ona 
pozostawała niezmienna i niezależna wobec partycypujących w niej konkre-
tów. Dla Arystotelesa są one nośnikami własności, a one same (konkrety) ist-
nieją realnie w przeciwieństwie do samych własności/cech. W związku z tym 
tak jak na gruncie filozofii Platona można było twierdzić, że bez mądrych 
ludzi istnieje mądrość, tak u Arystotelesa nie jest to możliwe; system ten nie 
dopuszcza istnienia własności bez istnienia przedmiotu jej egzemplifikacji369.

To podstawowe dla metafizyki Arystotelesa pojęcie, oprócz właściwego 
(tj. jako substancja pierwsza, konkret) rozumiane jest przez filozofa również 
w inny sposób;

365 Zob. W. Stróżewski, Ontologia, Znak, Kraków 2004, s. 233.
366 Arystoteles, Metafizyka, Z 3, 1029 a33, tłum. T. Żeleźnik.
367 Zob. A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, tłum. W.J. Popowski, Prószyński 

i S-ka, Warszawa 2005, s. 90–91.
368 Zob. W.D. Ross, Aristotle, dz. cyt., s. 172– 173.
369 Zob. A. Kenny, A New History of Western Philosophy, dz. cyt., t. 1, s. 218–223.



112 Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

Substancją X-a jest370:
 (i) forma X-a;
 (ii) pojęcie gatunkowe orzekanego o X-ie;
 (iii) rodzaj najbliższy, do którego należy X;
 (iv) materia X-a;
 (v) X jako ‘synolon’;

W pierwszym przypadku substancją jest forma, tj. wewnętrzna natura, isto-
ta rzeczy, to, co decyduje o tym, że dana rzecz jest tym, czym jest; w drugim 
i trzecim, jako substancja wtórna, jest tym, co orzeka się o danym przedmiocie 
ze względu na gatunek i rodzaj; w czwartym, jako materia, jest to coś nie-
określonego, nie posiadającego formy, nieokreślone podłoże zjawisk; w piątym 
to substancja pierwsza, omawiany już wcześniej konkret, złożenie materii i for-
my, wśród których Arystoteles rozróżnia substancje materialne i niematerial-
ne, czyli nieruchome i wieczne, takie jak Bóg („poruszyciel sfer”)371.

Podobną funkcję jak pojęcie idei u Platona u Arystotelesa pełni pojęcie 
formy. Wyjaśnia ono problem jedności w wielości, tego, co stanowi warunek 
możliwości orzekania jednym pojęciem o wielu obiektach. Platon uznał, że tą 
podstawą jest idea jako byt niezależny, niezmienny, aczasowy, niepodpada-
jący pod zmysły. Empiryzm Arystotelesa tłumaczy to w inny sposób; forma 
jest tym, co wspólne obiektom należącym do tego samego gatunku, ale co nie 
istnieje w oderwaniu od nich. W tym sensie metafizyka Arystotelesa zakłada 
mniejszą ilość rodzajów bytów niż u jego poprzenika. W zdaniu: „Człowiek 
to zwierzę rozumne” rodzajem najbliższym człowiekowi jest zwierzę, a tym, 
co odróżnia człowieka od zwierząt, jest rozumność. W takiej sytuacji bycie 
zwierzęciem rozumnym jest formą człowieka (rozumianego dystrybutyw-
nie). Jak widać, forma jest tym, co zawarte jest w definicji (realnej)372. Biorąc 
pod uwagę fakt, że metafizyka Arystotelesa zakłada istnienie substancji i jej 
przypadłości (sprowadzających się do kategorii), można stwierdzić, że użycie 
predykatu „jest mądry” np. w zdaniu „Sokrates jest mądry” nie stwierdza fak-
tu partycypowania Sokratesa w idei mądrości, ale wskazuje na jego własność/
cechę, taką, która nie istnieje niezależnie od samego Sokratesa, i dalej, jeśli 
zgodzimy się, że bycie mądrym jest formą człowieka, to mądrość jest sub-
stancją człowieka. W przeciwnym wypadku mądrość będzie przypadłością 
(należącą do kategorii jakości).

370 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 416–417 oraz S.M. Cohen, Aristotle’s Methaphisics, w: Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy, dz. cyt. Na temat rozumienia pojęcia substancji u Arystotelesa 
zob. m.in. M.A. Krąpiec, Wprowadzenie do ‘Metafizyki’ Arystotelesa, w: Arystoteles, Metafizyka, 
t. 1, tłum. T. Żeleźnik, Wydawnictwo KUL, Lublin 1996.

371 Zob. W. Stróżewski, Ontologia, dz. cyt., s. 235.
372 Arystoteles rozumiał definicję jako zdanie, w którym o danym przedmiocie orzekamy, 

wskazując na jego rodzaj najbliższy (genus proximum) i różnicę gatunkową (differentia specifica).
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Wyróżnione tezy metafizyczne mają odzwierciedlenie w sposobie, w jakim 
będzie się rozumieć pojęcie mądrości w aspekcie semantycznym. Arystote-
les wyróżnia język pisany, mówiony i mentalny. Pierwszy jest zespołem ar-
bitralnie ustanowionych znaków dla języka mówionego, który z kolei oddaje 
wyrażenia należące do języka mentalnego, sprowadzającego się do wrażeń 
doznawanych w duszy. Ostatni typ języka nie jest już konwencjonalny, z tego 
powodu, że tworzące go wyrażenia są takie same dla wszystkich (podobnie jak 
rzeczy)373. Wyrażeniem „mądrość” orzekamy ze względu na pojęcie mądrości 
o osobach, które są mądre, tj. spełniają własność bycia mądrym. Mądrość 
może być zatem (a) pojęciem (wrażeniem doznawanym w duszy), uzyskanym 
w drodze abstrahowania z poszczególnych przypadków, (b) znakiem pisanym 
bądź mówionym, (c1) własnością osoby, tj. „[...] tym, co nie wyjawia istoty 
rzeczy, lecz tylko tej rzeczy przysługuje i jest o niej orzekane odwracalnie. 
Tak więc własnością człowieka jest zdolność do uczenia się gramatyki [w tym 
przypadku: zdolność do bycia mądrym – przyp. T.L.]; bo jeżeli A jest człowie-
kiem, to jest zdolne do uczenia się gramatyki, a jeżeli jest zdolne do uczenia 
się gramatyki, to jest człowiekiem”374, bądź (c2) cechą, tj. „tym, co może przy-
sługiwać albo nie przysługiwać jednej i tej samej rzeczy”375.

W zakresie poglądów etycznych filozofia moralna Arystotelesa jest ściśle 
związana z polityką. Tak jak etyka ma charakter społeczno-polityczny, tak 
i polityka jest jednym z warunków etyczności obywateli. Wynika to z zało-
żenia, że dobre życie państwa jest faktem wtedy, gdy dobrze żyją jego oby-
watele (i odwrotnie)376. Zachowania moralne obywateli nie mogą zatem być 
w sprzeczności z dobrem państwa. Stanowisko Arystotelesa, za A. Kennym, 
określić można jako „filozofię moralności Platona odartą z teorii idei”377. 
Filozof odrzuca stanowisko, zgodnie z którym dobro rozumiane jest jako 
idea, z natury nieosiągalna; twierdzi, że po to, aby mogło być celem działania 
człowieka, musi być dla niego osiągalne, a zatem realne378. Właściwe sfor-
mułowanie „dobra” poznać można przez analizę tego, do czego ludzie rze-
czywiście dążą; tym czymś okazuje się szczęście (eudaimonia). Warunkiem 
realizacji szczęścia jest odpowiednie postępowanie, dzielność etyczna, cnota 
(arete) (wśród tych cnót znajduje się również mądrość – sophia i phronesis). 
Pojęcie to rozumiane jest tu podobnie jak u Sokratesa i Platona, i wiąże się 

373 Zob. W. Suchoń, dz. cyt., s. 20.
374 Topiki, 102a16–19, tłum. K. Leśniak.
375 Tamże, 102b6.
376 Zob. D. Ross, Aristotle, dz. cyt., s. 197.
377 Zob. A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, dz. cyt., s. 80.
378 Etyka Nikomachejska, 1096a15–1097a15, tłum. D. Gromska. Na ten temat zob. m.in. 

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, dz. cyt., s. 98–99 oraz, szersze opracowanie, zob. M. Ana-
gnostopoulos, Aristotle on Discovering and Desiring the Real Good, w: Socratic, Platonic and Ari-
stotelian Studies, dz. cyt.
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z pojęciem funkcji (jak wtedy, gdy mówimy, że funkcją muzyka jest właści-
we granie na instrumencie muzycznym). Cnota człowieka będzie polegała 
na spełnianiu właściwej człowiekowi funkcji, tj. tego, co odróżnia go od in-
nych przedstawicieli tego samego gatunku. Zasadniczo będzie ona rozumiana 
jako nabyta przez praktykowanie, określana przez rozum, trwała dyspozycja 
(hexis) do danych zachowań i stwierdzana wtedy, gdy wiąże się z trwałym 
stanem charakteru.

Uwzględniając kontekst koncepcji mądrości, warto zaznaczyć, że funkcja 
człowieka jest związana ze specyficznym dla niego rodzajem duszy. W trak-
tacie O duszy wymienia się trzy ich rodzaje. Duszę wegetatywną, którą po-
siadają rośliny; jej celem jest zachowanie gatunku, a władzą odżywianie się 
i reprodukcja. Zwierzęta posiadają duszę zmysłową, która spełnia funkcje 
wegetatywne i dodatkowo odpowiada za poznanie zmysłowe i wyobraźnię. 
Najwyższym stopniem duszy jest dusza rozumna, która przysługuje wyłącznie 
ludziom. Oprócz specyficznych dla siebie funkcji spełnia wszystkie funkcje 
innych rodzajów duszy. Jej zdolnością jest rozum, tj. ta część duszy, która musi 
być odporna na wpływy zewnętrzne, posiadać zdolność do przyjmowania 
form rzeczy i poznawania. Mądrość jako związana z poznaniem rozumowym, 
które przysługuje wyłącznie człowiekowi, jest funkcją najwyższego stopnia 
duszy; „Rozum nie może mieć żadnej innej natury oprócz tej: być możnością 
[do poznania]. [...] Nazywam rozumem władzę, którą dusza myśli i wydaje 
sądy o rzeczach”379.

Arystoteles w większym stopniu niż Sokrates i Platon przyznawał rolę 
emocjom w procesach podejmowania decyzji. Emocje nie są wtórne wobec 
nich, ale stanowią nieodłączny ich element. Z jednej strony akt wyboru jest 
rozumowy, z drugiej jest zwieńczeniem rozumnych pragnień380. Ten emo-
cjonalny aspekt tłumaczy powód, dla którego filozof odrzuca podzielane 
przez poprzedników stanowisko intelektualizmu etycznego. Zgodnie z oma-
wianą tu koncepcją wiedza o dobru nie jest gwarantem etycznego zacho-
wania; dana osoba może wiedzieć, że coś jest złe, a mimo to postępować 
nieetycznie. W takiej sytuacji tym, co wpływa na takie postępowanie, mogą 
być czynniki pozaracjonalne. J. Jaśtal określa to w słowach: „Ponieważ nigdy 
nie możemy mieć pewności, że w jakiejś nowej sytuacji w człowieku właści-
wie ukształtowanym nie pojawi się niewłaściwa pokusa, należałoby uznać, 
że rozróżnienie pomiędzy człowiekiem pełnym cnót a opanowanym prze-
biega jedynie na płaszczyźnie idealnej. [...] [W takim człowieku może dojść 
do – przyp. T.L.] pojawienia się pragnień, które spowodują, że człowiek do-
tychczas (prawie) dzielny etycznie przemieni się w nieopanowanego, popeł-

379 O duszy, tłum. P. Siwek, 429a34–38.
380 J. Jaśtal, dz. cyt., s. 139. Na ten temat zob. również: G.J. Hughes, Aristotle on Ethics, Rout-

ledge, London–New York 2003, s. 67–70, 112–116.
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niając jakiś rodzaj błędu w poznaniu emocjonalnym”381. Z faktem związku 
emocji z procesem podejmowania decyzji wiązać się będzie to, że mądrość 
jako konsekwencja takich decyzji nie jest zupełnie pozbawiona komponentu 
emocjonalnego.

W filozofii Platona i po części Sokratesa mądrość utożsamiona jest z wie-
dzą episteme. Platon rozumie przez to prawdziwe i uzasadnione przekonanie 
o charakterze pojęciowo-mistycznym, którego przedmiotem są idee (w szcze-
gólności idea dobra). Jak zostanie pokazane w dalszej części książki, Arysto-
teles termin episteme rezerwuje dla wiedzy czysto naukowej, niedyskursyw-
nej (nieodnoszącej się jednak do idei, ale do form). Nie oznacza to jednak, 
że również mądrość (sophia i phronesis) będzie miała w pełni naukowy, tj. 
pojęciowy charakter. Uczeń Platona, idąc tropem swego nauczyciela, uznaje 
bowiem wartość wglądu intuicyjnego w postaci myślenia intuicyjnego (nous), 
z tym że jako odrębnego elementu mądrości. Episteme jest tu koniecznym, 
lecz niewystarczającym warunkiem mądrości. 

Filozof, zachowując zgodnie z omawianymi w pracy poprzednikami war-
tość indukcji i dedukcji w procesie konstruowania wiedzy, wprowadza zna-
czące ich rozwinięcie w postaci niezawodnych reguł wnioskowania, jakimi 
są schematy sylogizmów382. Figury sylogistyczne, w których transmitowana 
jest prawdziwość, są tu podstawą wiedzy naukowej (i mądrości jako sophia). 
Należy jednak dodać, że w dziedzinie nauk praktycznych (etyka, polityka) 
zastosowanie mają sylogizmy tzw. praktyczne, które opierają się na przesłan-
kach „zgodnych z opinią powszechną”, faktach jednostkowych bądź na specy-
ficznie rozumianym intuicyjnym wglądzie. Drugi rodzaj sylogizmów stanowi 
podstawę mądrości jako phronesis. W każdym jednak przypadku tworzenia 
wiedzy (i mądrości) jej podstawami są, oprócz zasad niedowodliwych odkry-
wanych dzięki nous, doświadczenia zmysłowe odnoszące się do substancji 
jako konkretu383. Ani zmysły, ani rozum nie odgrywają samoistnej roli w pro-
cesie poznania; zmysły są wyróżnione w tym sensie, że odgrywają rolę inicju-
jącą poznanie384.

Podsumowując powyższe, podstawowe dla koncepcji mądrości uwagi na-
leży stwierdzić, że teorię Arystotelesa (ze względu na relacje do filozofii jego 
poprzednika – Platona) charakteryzują m.in. następujące cechy:

381 Tamże, s. 136–137.
382 Koncepcja wiedzy Arystotelesa jest przedstawiona przede wszystkim w: Arystoteles, Ana-

lityki pierwsze, tłum. K. Leśniak; tegoż, Analityki wtóre, tłum. K. Leśniak. Jej omówienie (w szcze-
gólności sylogistyki) zob. m.in. W. Suchoń, dz. cyt., s. 28–31 oraz R. Smith, Aristotle’s Logic,  
w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, dz. cyt.

383 W tym sensie Arystoteles, podobnie jak jego poprzednik, w kwestii uzasadnienia wiedzy 
uznawał stanowisko fundamentalizmu (tj. istnieje klasa zdań wyróżnionych będących podstawą 
wiedzy).

384 Zob. J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., s. 19.
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A) ze względu na podobieństwa Arystoteles – Platon:

1. właściwa funkcja człowieka wiąże się z rozumem i w tym sensie obaj 
filozofowie przyznawali prymat rozumu w poznaniu i działaniu;

2. uznanie refleksji filozoficznej za istotny czynnik etyczności i szczęśli-
wości;

3. uznanie wiedzy episteme i wiedzy intuicyjnej (nous) za istotny składnik 
mądrości. Z tego powodu mądrość (w szczególności sophia) ma cha-
rakter zarówno pojęciowy, jak i niedyskursywny (intuicyjny);

4. uznanie indukcji i dedukcji za podstawowe metody konstruowania 
wiedzy. Jedno i drugie stanowi też istotną podstawę sylogizmów;

5. odrzucenie antyrealizmu semantycznego, reprezentowanego przez sofi-
stów. Stałość znaczenia jest zagwarantowana przez niezależną od prze-
konań podmiotu rzeczywistość. Znaczenie nazw ogólnych (powszech-
ników) jest wyznaczone przez niezależny od podmiotu stan rzeczy;

6. odrzucenie relatywizmu etycznego; warunkiem prawdziwości zdań 
stwierdzających powinności (ew. zdań normatywnych) jest niezależna 
od zdań rzeczywistość. W kwestiach metaetycznych przyjmuje stano-
wisko obiektywizmu i absolutyzmu w odniesieniu do norm moralnych;

8. obydwaj filozofowie ważną rolę w kształtowaniu mądrości przypisywa-
li państwu (w tym, wychowaniu).

B) ze względu na różnice Arystoteles – Platon:

1. Arystoteles odrzucał teorię idei i zamiast dualizmu świat materialny – 
idee, proponuje dualizm materii i formy. Forma pełni tu funkcję ana-
logiczną do platońskich idei;

2. bytem podstawowym w sensie ontologicznym staje się nie idea, ale 
substancja pierwsza, podpadający pod zmysły konkret;

3. świat obiektów podpadających pod zmysły (substancji pierwszych) jest 
pierwszym przedmiotem wiedzy; zdania stwierdzające o substancjach 
są, obok zasad logiki, przesłankami każdej wiedzy;

4. pojęcie mądrości jako sophia i phronesis, nie są używane zamiennie, ale 
odnoszą się do różnych rodzajów mądrości, teoretycznej i praktycznej;

5. stwierdzając o danej osobie, że jest mądra, nie stwierdza się faktu jej 
partycypowania w idei, ale odnosi się do jej cech lub własności, nie-
istniejących w oderwaniu od tej osoby;

6. w etyce filozof wprowadza podział na cnoty etyczne i dianoetyczne. 
Wśród tych ostatnich znajduje się mądrość teoretyczna i praktyczna;

7. jedną z podstawowych ról w procesie podejmowania decyzji odgrywa-
ją emocje; wiedza o tym, co dobre, nie jest wystarczającym warunkiem 
etycznego zachowania.
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3.4.2. Mądrość jako cnota

Arystoteles rozróżnia dwa rodzaje cnót, tj. etyczne (arete ethike) i dianoetycz-
ne (intelektualne) (arete dianoethike). Pierwsze są skutkiem przyzwyczajenia, 
drugie – nauki, doświadczenia i czasu385. Cnotą etyczną jest np. męstwo, ła-
godność czy szczodrość. Mądrość teoretyczną (sophia) i mądrość praktyczną 
(phronesis) filozof uznaje za cnotę drugiego rodzaju, wśród których znajduje 
się też sztuka (techne), myślenie intuicyjne (nous) i wiedza naukowa (epi-
steme). W Etyce wielkiej filozof formułuje następujące argumenty na rzecz 
tezy o tym, że mądrość jest cnotą386:

[A1] Mądrość praktyczna jest cnotą387:

 (i) każda cnota działa tak jak nakazuje phronesis;
 (ii) każda cnota jest godna pochwały dzięki phronesis;
 (iii) jeżeli cnota zasługuje na pochwałę dzięki phronesis i działa tak, jak naka-

zuje phronesis, to również phronesis zasługuje na pochwałę i jest cnotą;
zatem:
 (iv) phronesis jest cnotą i jest godne pochwały.

[A2] Mądrość teoretyczna jest cnotą:

 (i) phronesis i sophia należą do rozumnej części duszy;
 (ii) phronesis jest cnotą;
 (iii) sophia jest bardziej wartościowa niż phronesis (ponieważ sophia do-

tyczy tego co konieczne, „wieczne i boskie”, a phronesis, tego, co przy-
godne, co „przynosi korzyść”);

 (iv) jeżeli phronesis oraz sophia należą do rozumnej części duszy i phrone-
sis jest cnotą i sophia jest bardziej wartościowa od phronesis, to sophia 
jest również cnotą;

  przesłanka entymematyczna: to, co bardziej wartościowe, nie może 
być niższe stopniem od tego co mniej;

zatem:
 (v) sophia jest cnotą.

Cnoty te związane są z dwiema częściami duszy rozumnej (logon ehon); 
pierwszą, związaną z poznaniem rzeczy przygodnych i partykularnych, 

385 Zob. Etyka Nikomachejska, 1103a12–17.
386 Zob. Etyka wielka, 1197b4–1198a33.
387 Zaznaczam, że nie jest to jedyna możliwa interpretacja słów Arystotelesa. Argument sfor-

mułowany przez Arystotelesa nie jest w pełni jednoznaczny.
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i drugą, koniecznych i ogólnych. Te dwie części to rozum praktyczny (to logi-
stikon) i teoretyczny (to epistemonikon), których cnotą jest właśnie mądrość 
praktyczna i teoretyczna388. Za Gadamerem można powtórzyć, że są one do-
skonałościami i to w nich urzeczywistnia się to, co w człowieku najwyższe389.

W drugiej księdze Etyki Nikomachejskiej wśród trzech stanów, w których 
może znajdować się ludzka dusza, Arystoteles wyróżnia390: (a) uczucia, emo-
cje (pathe), (b) zdolności (dynameis) oraz (c) trwałe dyspozycje (hexis). Mimo 
że stany te występują łącznie i są od siebie zależne, to mądrość (sophia i phro-
nesis) związana jest przede wszystkim z trwałymi dyspozycjami. Jej opis wy-
łącznie przy użyciu pojęć emocji i zdolności jest niewystarczalny, z uwagi na to, 
że pojęcia te oddają wyłącznie to, co z podmiotem dzieje się aktualnie, a nie 
potencjalnie, jako konsekwencja procesu normowania życia wewnętrznego391. 
Ani ze względu na emocje, ani zdolności człowiek nie może być oceniany jako 
dobrze lub źle postępujący. Tym, co decyduje o takiej identyfikacji, jest właśnie 
wyuczony i trwały sposób reagowania na dane sytuacje (trwałe dyspozycje)392. 
Można w danym momencie znajdować się w określonym stanie emocjonalnym 
(np. żywić uczucie złości) i mieć skłonność (zdolność) do częstego reagowania 
w taki sposób, ale o ile stany te nie będą aktualizowane, to nie można stwier-
dzić, czy zachowanie jest czy nie jest etyczne. Jeśli reakcja na sytuacje mogące 
wywołać takie stany będzie adekwatna, tj. ani zbyt słaba, ani gwałtowna i jed-
nocześnie trwała, tj. zachowanie będzie stałe w dokonywaniu takich wyborów, 
wtedy o takim człowieku można orzec, że posiada cnotę, zaletę etyczną393; „[...] 
mądrego chwalimy z powodu [...] jego trwałej dyspozycji; te zaś spomiędzy 
trwałych dyspozycji, które zasługują na pochwałę, nazywamy zaletami”394.

Arystoteles stwierdza, iż cnota jest:

[...] trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień, polegającą na zachowywa-
niu właściwej ze względu na nas średniej miary, którą określa rozum (logos) i to w spo-
sób, w jaki by ją określił człowiek rozsądny (phronimos)395.

388 Zob. tamże oraz Etyka wielka, ks. I, par. 34.
389 Zob. H.-G. Gadamer, dz. cyt., s. 126, tłum. Z. Nerczuk.
390 Zob. Etyka Nikomachejska, 1105b20–1106a16. Szczegółowo na temat duszy u Arystotele-

sa zob. m.in. Ch. Shields, The Aristotelian Psychê, w: A Companion to Aristotle, red. G. Anagno-
stopoulos, Blackwell Publishing Ltd., Chichester–Malden 2009, s. 292–309.

391 Zob. J. Jaśtal, dz. cyt., s. 142.
392 „Nie nazywają nas ani dobrymi, ani złymi z powodu namiętności, natomiast nazywają 

nas w ten sposób z powodu zalet lub wad etycznych; ponieważ dalej ze względu na namiętno-
ści nie otrzymujemy ani pochwał, ani nagany, [...] otrzymujemy natomiast pochwały i nagany 
ze względu na cnoty i wady”, Etyka Nikomachejska, 1105b32–1106a4, tłum. D. Gromska.

393 Zob. J. Jaśtal, dz. cyt., s. 141–152 oraz G.J. Hughes, dz. cyt., s. 54–61, 67–70.
394 Etyka Nikomachejska, 1103a7–9, tłum. D. Gromska.
395 Tamże, 1106b37–1107a3 (ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιπετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸϛ 

ἡμας, ὡπισμένῃ λόγῳ καὶ ῷ ἂν ὁ ϕρόνιμος ὁπίσειεν). 
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I dalej:

Owóż dzielność etyczna dotyczy doznawania namiętności i postępowania, w których 
nadmiar jest błędem, niedostatek – przedmiotem nagany, środek zaś przedmiotem 
pochwał i czymś właściwym [...]396.

Cnota to trwała dyspozycja do zachowań, rodzaj nawyku, nie może być 
zatem wrodzona, a jest nabyta przez praktykowanie, tj. przez wykonywanie 
danych czynności w sposób świadomy i systematyczny. Stwierdzamy ją wte-
dy, gdy wiąże się z trwałym stanem charakteru. Cnota dianoetyczna (sophia 
i phronesis) jest taką trwałą dyspozycją, z tym że dotyczy dziedziny rozumo-
wań, natomiast cnota etyczna jest środkiem między nadmiarem a brakiem. 
By być uznanym za cnotliwego, należy w życiu codziennym kierować się za-
sadą złotego środka. Jak twierdzi Arystoteles, jeść i pić ani nie za mało, ani 
nie dużo, w walce nie być ani zanadto zuchwałym, ani bojaźliwym, a w pracy 
ani ambitnym ponad możliwości, ani leniwym. W interpretacji Jaśtala cnota 
sprawia, iż pojawiają się reakcje emocjonalne, powiązane ze stanami kogni-
tywnymi i prowadzące do realizacji określonego przez racjonalne pragnienie 
celu, poprzez wyznaczone przez rozum działanie397. Z kolei w szerokiej inter-
pretacji MacIntyre’a cnoty to „skłonności, które podtrzymują istnienie prak-
tyk i umożliwiają nam uzyskiwanie dóbr wytwarzanych w tych praktykach, 
oraz które pozwalają nam zarazem wytrwać w tego rodzaju poszukiwaniach, 
pomagając nam przezwyciężać krzywdy, niebezpieczeństwa, pokusy i zakłó-
cenia i które przynoszą nam coraz szerszą samowiedzę i coraz szerszą wiedzę 
o dobru”398.

Odpowiadając na pytanie o to, co stanowi kryterium wyboru właści-
wych zachowań i „średniej miary”, Arystoteles stwierdza, że jest nim „ro-
zum i to w sposób, w jaki by go określił człowiek rozsądny (phronimos)”. Za-
chowanie człowieka cnotliwego nie jest działaniem kierowanym dowolnymi 
przekonaniami, chodzi o przekonania wyznaczone przez rozum człowieka 
mądrego. Jeśli uzna się, że taka osoba działa ze względu na to, co zgodne 
z jego naturą, a tym czymś jest dobro rozumiane jako szczęście (eudaimo-
nia), to kryterium zachowania cnotliwego staje się cel, jakim jest eudaimonia. 
Wszystko, co spełnia wcześniej wskazane warunki cnoty i jest podejmowa-
ne ze względu na ten cel, zostanie uznane za zachowanie cnotliwe (etyczne). 
Z tym wiąże się, że mądrość jest nie tylko cnotą, ale i warunkiem cnoty; oba 
rodzaje cnót nawzajem się warunkują. Warunkiem bycia cnotliwym etycznie, 

396 Tamże, 1106a32–1106b28.
397 Zob. J. Jaśtal, dz. cyt., s. 148.
398 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski,  

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 391.
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tj. podjęcia właściwego działania, jest phronesis jako rozumowanie (namysł), 
które do tego działania ma prowadzić (umiejętność posługiwania się sylogi-
zmem praktycznym)399. Z drugiej strony warunkiem phronesis będzie cnota 
etyczna, jako że przesłankę większą we wspomnianym sylogizmie dostrzega 
tylko ten, który jest dzielny etycznie400. Takie rozwiązanie sprawia wrażenie 
błędnego koła, jednak wydaje się nim nie być. Otóż jest to sytuacja podobna 
jak w przypadku zawarcia małżeństwa. Aby stać się mężem, trzeba mieć żonę, 
natomiast kobieta nie może zostać żoną, jeżeli nie ma męża. Podobnie zatem 
jak zawarcie związku powoduje to, że mężczyzna staje się mężem, a kobieta 
żoną, tak też połączenie mądrości z cnotą przemienia to, co było inteligencją, 
w mądrość, natomiast to, co było naturalną zaletą, w cnotę401.

Zatem mądrość teoretyczna i praktyczna, jako cnota intelektualna, stanowi 
jednocześnie warunek cnót etycznych (i odwrotnie). Szczególną rolę w kon-
tekście działania etycznego odegra phronesis, jako rozumowanie praktyczne, 
umożliwiające właściwy dobór środków do trafnie zidentyfikowanego celu. 
Jej brak, mimo woli podjęcia etycznego działania, może niwelować ludzkie 
wysiłki w tym zakresie i dodatkowo uniemożliwiać osiągnięcie szczęśliwo-
ści. Podobnie phronesis, która bez cnoty etycznej staje się bezprzedmiotowa; 
mądrość i moralność w koncepcji Arystotelesa są nierozerwalnie związane. 
Szczegółowa analiza wskazanych powyżej rodzajów mądrości zostanie pod-
jęta w kolejnych fragmentach książki.

3.4.3. Definicja mądrości

3.4.3.1. Mądrość praktyczna – phronesis

Każde działanie podejmowane jest ze względu na określony cel. Jedne cele 
(pośrednie) podejmowane są ze względu na inne, drugie to takie, które sta-
nowią najwyższy cel działania, niepodejmowane ze względu na jakiekolwiek 
inne cele. Osoba, która wstaje rano, może to robić ze względu na koniecz-
ność stawienia się w pracy. Dokonuje tego, by zrealizować obowiązki za-
wodowe. To z kolei czyni ze względu na cel, jakim jest zarobienie pieniędzy 
na utrzymanie rodziny. Również i to ostatnie może być środkiem do innego 
celu. Struktura taka tworzy szereg celów, spośród których wyróżnić można 
te pośrednie, warunkowe i to ze względu na co cele pośrednie są realizowane 
– cel bezwarunkowy, ostateczny. Mądrość praktyczna, rozsądek – phronesis 
to cnota, która dotyczy działania rozumianego w wyżej przedstawiony spo-
sób. Ogólnie rzecz ujmując, osoba mądra (phronimos) wie, na czym polega 

399 Zob. J. Jaśtal, dz. cyt., s. 151–152.
400 Zob. Etyka Nikomachejska, 1144a28–40.
401 Zob. A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, dz. cyt., s. 84.
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cel ludzkiego życia, wie, jakie (właściwe) działania należy podjąć, by go zrea-
lizować, i podejmuje te działania.

Analizę mądrości praktycznej Arystoteles zaczyna od rozważań dotyczą-
cych tego, o jakich ludziach mówi się, że są mądrzy:

Zdaje się, że charakterystyczną ich cechą jest zdolność do trafnego namysłu nad tym, 
co jest dla nich dobre i pożyteczne i to nie w pewnych specjalnych dziedzinach, np. 
dla ich zdrowia czy siły, lecz w odniesieniu do należytego sposobu życia w ogóle402.

Cnotę mądrości Arystoteles przypisuje m.in. Peryklesowi, który potrafi zre-
alizować to, co dobre zarówno dla niego, jak i dla ludzi w ogóle, a dokonuje tego 
na podstawie trafnego namysłu. Arystoteles dodaje jednak, że namysł (boule-
usis) nie może dotyczyć tego, czego przebieg nie może być inny, jak i tego, czego 
nie można dokonać. Skoro tak, to mądrość praktyczna nie może być ani wiedzą 
naukową (episteme), ani sztuką (techne)403. Pierwszą, ponieważ wiedza naukowa 
dotyczy tego, co konieczne (dowodzi się wyłącznie zasad, które są niezmienne), 
a rezultat działania może przyjąć różne postaci. Drugą, ponieważ działanie jest 
czymś innym niż tworzenie; w przypadku sztuki można tu mówić o regułach 
i mistrzostwie, w mądrości praktycznej – nie. Nie może być też myśleniem in-
tuicyjnym (nous), ponieważ ono dotyczy najwyższych zasad, a rozsądek osta-
tecznych faktów jednostkowych404; ani namysłem nad tym, co nierealizowalne, 
a tylko nad tym, co leży w zakresie możliwości poszczególnego podmiotu. Jako 
taki związany jest z praktyczną działalnością człowieka, co do której nie jest 
pewne, jak należy postąpić405. Phronesis ostatecznie okazuje się:

[...] trwałą dyspozycją do działania opartego na trafnym rozważeniu tego, co dla czło-
wieka jest dobre i złe (ἀγαθὰ καὶ κακά)406.

Namysł, którego dokonuje człowiek mądry, nie dotyczy zagadnień z żadnej 
poszczególnej dziedziny, ale tego, co dobre i złe, właściwego sposobu życia407. 
Dotyczy zatem dziedziny etyczności. W odniesieniu do namysłu jako cechy 
człowieka mądrego Arystoteles pisze nie tylko o trafnym (orthotes boules), ale 

402 Etyka Nikomachejska, 1140a27–30, tłum. D. Gromska (δοκεῖ δὴ ϕρόνίμου εἶναι τὸ 
δύνασθαι καλῶς βουλεύασθαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ καὶ συμϕέροντα, οὐ κατὰ μέρος, οῖον ποῖα 
πρὸς ὑγίειαν, πρὸς ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλωϛ).  

403 Zob. tamże, 1140a34–b4.
404 Zob. tamże, 1142a33–41.
405 Zob. tamże, 1112a37–b14. Więcej na temat relacji phronesis do cnót etycznych zob. m.in. 

C.D.C. Reeve, Practices of Reason. Aristotle’s Nicomachean Ethics, Oxford University Press, Ox-
ford 2002, s. 84–87.

406 Etyka Nikomachejska, 1140b5–7, tłum. D. Gromska.
407 Na ten temat zob. m.in. S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford University Press, New 

York–Oxford 1991, s. 192–198.
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i dobrym namyśle (euboulia)408. Namysł dobry ma węższe znaczenie i wydaje 
się, że właśnie ten jego rodzaj przysługuje phronimos409. Namysł może być 
trafny, ale nie dobry, a dobry namysł zawsze jest trafny. Przedmiotem namy-
słu człowieka rozsądnego nie może być to, co prowadzi do złego celu, ani też 
to, co prowadząc do celu etycznego, realizowalne jest przez złe, nieetyczne 
środki; „prawdziwa phronesis wymaga wybierania środków, które są nie tylko 
instrumentalnie przydatne, lecz także moralnie godziwe”410. Tak rozumiana 
mądrość praktyczna związana jest ściśle z etycznością. Zakłada etyczne dzia-
łania i cele, jest też tym, dzięki czemu cnoty etyczne uzyskują status moralnie 
pożądanych (zgodnie z argumentem [A1]). Z drugiej strony phronesis jest 
zależna od cnót etycznych, dzięki którym cel namysłu jest właściwy. Ten ścisły 
związek powoduje, że etyczne zachowanie jest jednocześnie zachowaniem ra-
cjonalnym i praktycznym411. Mądry praktycznie podmiot etyczny dąży do re-
alizacji obiektywnego dobra i działa w sposób najlepszy z możliwych, tzn. 
podejmując działania konieczne i wystarczające do realizacji tego dobra (nie 
podejmuje każdego działania, które prowadzi do realizacji celu, ale to, które 
w najlepszy sposób realizuje ten cel)412. 

Phronimos, jako osoba, która właściwie dobiera środki do właściwie ziden-
tyfikowanego celu, oprócz wiedzy o pryncypiach etyki (eudaimonia) musi po-
siadać wiedzę o warunkach, w jakich się znajduje i jakie, poprzez jego działa-
nie, mogą i powinny zaistnieć. Konieczne jest tu zatem właściwe postrzeganie 
danej sytuacji413 (percepcja praktyczna – practical perception – sformułowanie 
C.D.C. Reeve’a414). Jest tu ono rozumiane inaczej niż potocznie. Nie chodzi 
o postrzeganie konkretów (substancji pierwszych), ale związane jest z poszu-
kiwaniem (i ostatecznie identyfikacją) rozwiązania danego problemu oraz za-
stosowaniem uniwersaliów etycznych do konkretnych sytuacji, w taki sposób, 
aby podjęte działanie zmierzało do właściwego celu. Ze względu na percepcję 
praktyczną phronimos odnosi się do konkretnych sytuacji, której składnikiem 

408 „Rzeczą człowieka rozsądnego jest przede wszystkim dobry namysł, a nikt nie namyśla 
się nad tym, co nie może być inaczej, lub co nie ma żadnego celu; celem zaś jest dobro, które ma 
być osiągnięte przez działanie”, Etyka Nikomachejska, 1141b12–15. 

409 Zob. W. Galewicz, Wstęp tłumacza (Praktyczna mądrość i intuicja etyczna u Arystote-
lesa i Tomasza z Akwinu), w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności, tłum. W. Galewicz, 
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011, s. 8–22; G. Reale tak oto określa koncepcję Ary-
stotelesa: „Rozsądek bowiem nie jest zwykłą biegłością, ogólnym uzdolnieniem do znajdowania 
i zdobywania środków do osiągnięcia dowolnego celu, lecz tylko ową specyficzną zdolnością 
znajdowania słusznych środków, które prowadzą do najwznioślejszego celu człowieka, do dobra 
moralnego”, G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 490. 

410 Zob. tamże, s. 17.
411 Zob. m.in. N.O. Dahl, Aristotle on Action, Practical Reason and Weakness of the Will,  

w: A Companion to Aristotle, dz. cyt., s. 502; S. Broadie, dz. cyt., s. 184.
412 Zob. C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 87–88.
413 Zob. tamże, s. 69 oraz G.J. Hughes, dz. cyt., s. 95–102.
414 Zob. C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 67–73.
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są konkrety (jako substancje pierwsze). Człowiek mądry, który podejmuje 
działanie, szuka sposobu realizacji celu w konkretnej sytuacji, w której w da-
nym momencie się znajduje. Identyfikuje właściwe działanie, będące jedno-
cześnie w zasięgu jego możliwości i zgodne z „należytym sposobem życia 
w ogóle”. Nie jest to jednak wystarczające; warunkiem uznania za mądrego 
jest też podjęcie takiego działania415. Dodatkowym modyfikatorem namysłu 
i działania mogą być emocje (pathe), które, aby spełniały swą właściwą funk-
cję motywacyjną, powinny być poddane rozumowej kontroli416.

Namysł dokonywany przez osobę mądrą, jak stwierdza Arystoteles, doty-
czy nie celów, ale środków, które do nich prowadzą417. Właściwe cele ustalane 
są dzięki cnotom etycznym, a rozsądek ma jedynie polegać na doborze środ-
ków do ich realizacji. To podobne rozważanie jak to, które prowadzi lekarz418. 
Celem działalności lekarza jest zdrowie pacjenta, ale nie rozważa on tego, czy 
ma uzdrowić, ale w jaki sposób i przy użyciu jakich środków ma to zrobić. 
Przy istnieniu wielu możliwych dróg zapewnienia zdrowia wybiera się tę, która 
pozwala osiągnąć cel „najłatwiej i najpewniej”. Lekarz musi brać pod uwagę 
warunki i możliwości, które pozwolą mu osiągnąć cel. Sam cel jednak nie pod-
lega modyfikacji. Podobnie rzecz się ma ze sternikiem, który mając ustalony 
cel podróży i znajdując się w określonych okolicznościach (innych w trakcie 
spokoju na morzu, a innych podczas sztormu), poszukuje najlepszej drogi do-
tarcia do tego celu. Tym, co w takich sytuacjach przekształca myśl w działa-
nie, jest postanowienie (prohairesis), jednocześnie wypływający z namysłu akt 
pragnienia środków do celu (phronimos wybiera jedne środki, a odrzuca inne). 
To przyczyna w znaczeniu źródła ruchu419. Nie jest to element czysto intelek-
tualny ani czysto emotywny, można mu przypisać częściowo obie te własności. 
Kiedy osoba rozsądna identyfikuje cel działania, to jej pragnienie realizacji 
tego celu nie zostanie spełnione, dopóki nie zostanie wybrany właściwy sposób 
dotarcia do niego. Prohairesis przekształca ten wybór w działanie420.

Zarysowane wyżej porównanie nie może jednak dotyczyć każdego rodzaju 
sztuk (techne). W przypadku lekarza i sternika jest ono zasadne o tyle, o ile 
możliwe działanie nie jest w pełni zdeterminowane przez reguły, a cel nie 
może być inny niż jest. W innych przypadkach, np. budowa domu, rzemieśl-
nik polega na regułach, a efektem jego pracy jest określony obiekt. Obiekt ten, 

415 Zob. tamże.
416 „[...] uczucia, choć zawierają element poznawczy, nie są godne bezwzględnego zaufania 

jako źródło wiedzy, pragnienia z nimi związane muszą zatem być ograniczane, kontrolowane, 
a niekiedy nawet eliminowane”, J. Jaśtal, dz. cyt., s. 132.

417 „Namyślamy się dalej nie nad celami, lecz nad środkami, które do tych celów wiodą”, 
Etyka Nikomachejska, 1112b15–16, tłum. D. Gromska.

418 Zob. tamże, 1112b15–1113a2.
419 Zob. tamże, 1139a25–39.
420 Zob. M. Koszkało, dz. cyt., s. 180–181.
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będący celem, może jednak być, jak i nie być. W niektórych sztukach chodzi 
zatem o tworzenie i to ono staje się przedmiotem namysłu. W przypadku 
phronesis mamy do czynienia z działaniem (praxis)421. To, co jest celem two-
rzenia, to wytwór będący czymś zewnętrznym wobec tego procesu. W przy-
padku działania celem jest samo powodzenie w działaniu (eupraxia)422. Oso-
ba mądra nie wytwarza zatem niczego zewnętrznego wobec działania, które 
podejmuje, nie dysponuje tez żadnymi ściśle określonymi regułami. Dodat-
kowo, co podkreśla S. Broadie, najwyższy cel działania osoby mądrej nie 
musi być rozumiany substancjalnie423. W przypadku tworzenia tak właśnie 
jest – np. dom jest określonym obiektem. Phronimos nie dysponuje żadnym 
ścisłym określeniem dobra, które stanowiłoby dla niego kryterium działa-
nia i które pozwalałoby, przez porównanie z nim aktualnego stanu rzeczy, 
na wprowadzanie modyfikacji i określone przejście ze stanu dalszego do bliż-
szego wobec ustalonego celu. Tylko w nieściśle określony sposób rozumiany 
cel (a) pozostawia działającemu możliwość jego niezdeterminowanych re-
alizacji, (b) uznanie wartości samego powodzenia w działaniu i w związku 
z tym, (c) w większym stopniu, niż to ma miejsce w przypadku rzemieślnika, 
poświęcenie uwagi na rozważenie środków realizacji celu.

Arystoteles stwierdza, jak zostało wcześniej pokazane, że przedmiotem 
namysłu są środki do realizacji celu, a nie sam cel, który, jeśli chodzi o cel 
ostateczny, nie może być inny, niż jest. Takie stanowisko wydaje się najbar-
dziej naturalną interpretacją słów filozofa wyłożonych w Etyce Nikomachej-
skiej. Wskazane wyżej rozumienie działania, w którym cel nie jest elementem 
zewnętrznym i produktem, może jednak otwierać drogę do innych interpre-
tacji, które również znajdują potwierdzenie w słowach Arystotelesa. Arysto-
teles stwierdza np., że celem jest samo powodzenie w działaniu, a wtedy może 
ono być celem czy kryterium działania, ale jednocześnie samym tym działa-
niem. Wtedy namysł nad środkami byłby namysłem nad celem. Interpretację 
słów filozofa, która wskazuje na to, że cel może być przedmiotem namysłu, 
przedstawia Galewicz. Autor formułuje dwie następujące koncepcje424:

1. koncepcja szerokiego namysłu;
2. koncepcja szerszej praktycznej mądrości.

421 Szczegółowa analiza tego zagadnienia, w tym problemy związane z analogią phronesis 
i techne, zob. S. Broadie, dz. cyt., s. 202–212.

422 Zob. Etyka Nikomachejska, 1140b7–8, tłum. D. Gromska.
423 Dodatkowo autorka sprzeciwia się interpretacji, w której mądrość polega wyłącznie 

na poszukiwaniu stanu równowagi, bez konieczności jakiegokolwiek kryterium. Zob. S. Broa-
die, dz. cyt., s. 197–202.

424 Zob. W. Galewicz, Wstęp tłumacza (Praktyczna mądrość i intuicja etyczna u Arystotelesa 
i Tomasza z Akwinu), dz. cyt., s. 19–21. Na ten temat zob. również: tegoż, O Arystotelesowskiej 
teorii poznania praktycznego, „Roczniki Filozoficzne” 2001, t. L, z. 1, s. 95–103.
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Zgodnie z pierwszą można twierdzić, że pojęcie środków do celu (ta pros 
te telos) można rozumieć w szerokim sensie. Słowa Arystotelesa, w których 
twierdzi, że przedmiotem namysłu są rzeczy przynależące do celu, wyrażają 
więcej niż stwierdzenie, że są nim środki, które prowadzą do celu; „Obejmuje 
ono nie tylko te instrumentalne środki, pozostające z celem w zewnętrznym 
związku przyczynowym, lecz także jego wewnętrzne składniki, czy też sposo-
by jego urzeczywistnienia (zwłaszcza gdy chodzi o cel będący czynnością)”425. 
Przy takiej interpretacji osoba, która rozważa środki do celu, może również 
rozważać sam cel. Autor stwierdza, że pojęcie namysłu może mieć tu taki 
sens jak pojęcie wyróżniania. Wyróżniając części całości, poddajemy jed-
nocześnie analizie samą tę całość; podobnie namysł (analiza) nad środkami 
byłby jednocześnie analizą celu (przez analizę „cel zostaje «uchwycony» lub 
uwyraźniony”426).

Druga koncepcja głosi, że namysł może nie być jedyną funkcją praktycznej 
mądrości. Potwierdzeniem tego mogą być te oto słowa Arystotelesa:

Rozsądek, czyli mądrość praktyczna, dotyczy spraw ludzkich i tych, nad którymi moż-
na się namyślać; mówimy bowiem, że rzeczą człowieka rozsądnego jest przede wszyst-
kim (malista) dobry namysł, a nikt nie namyśla się nad tym, co nie może być inaczej427.

Filozof używa wyrażenia „przede wszystkim” (malista), co może sugero-
wać, że nie jest to jedyna „rzecz człowieka rozsądnego”. Galewicz stwierdza, 
że użycie tego wyrażenia pozwala przyjąć, że namysł, mimo że jest główną, 
to nie jedyną cechą człowieka rozsądnego. Oprócz niej można by tu mówić 
o rodzaju etycznej intuicji wnikającej w zawartość celów.

Pozostawiając otwarty problem możliwości namysłu nad ostatecznym 
celem działania, warto dodać, że uznanie, iż cel nie stanowi przedmiotu na-
mysłu phronimos, wiąże się z przyznaniem koncepcji mądrości praktycznej 
miana instrumentalnej; w zakresie tego namysłu byłyby jedynie okoliczno-
ści, narzędzia i metody pozwalające zrealizować, pozostający poza zasięgiem 
poznawczym, cel. W innym wypadku koncepcja ta zasługuje na miano auto-
telicznej w znaczeniu nieodwołującej się do zewnętrznych celów czy kryte-
riów. Nie oznacza to, że ich nie ma, ale że stanowią strukturalną część namy-
słu człowieka mądrego428.

W szerszych interpretacjach phronesis, jak np. stwierdza N. Szutta, to ro-
dzaj dyspozycji do wydawania właściwych sądów praktycznych, w odniesieniu 

425 Zob. tamże, s. 20.
426 Zob. tamże.
427 Etyka Nikomachejska, 1141b11–14, tłum. D. Gromska.
428 Więcej na ten temat zob. m.in. G.J. Hughes, dz. cyt., s. 94–106.
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do tego, co należy w konkretnej sytuacji uczynić429. Jest to wypadkowa wiedzy 
i doświadczenia, w szczególności wiedzy na temat tego, co w życiu wartościo-
we. Jednak zarówno wiedza, jak i doświadczenie nie gwarantuje mądrości; jej 
koniecznym elementem jest refleksja moralna, która „w połączeniu z dobrą 
wolą, czyli pragnieniem moralnie dobrego działania, oraz życzliwością wobec 
każdego człowieka, pozwala podejmować właściwe decyzje i je realizować”430. 
Zgodnie z poglądem autorki mądrość praktyczna powinna być nieodłącznym 
elementem każdej teorii etycznej, gwarantuje ona bowiem dyspozycję mo-
ralnie dobrego sprawcy, pozwalającą aplikować dane zasady w konkretnych 
sytuacjach. Dla przykładu, utylitaryzm pozbawiony pojęcia phronesis może 
prowadzić do instrumentalizowania zarówno jednostek i ich praw, jak i ca-
łych grup społecznych. Z kolei dla Reale omawiane pojęcie oznacza umiejęt-
ność poprawnego życia, namysłu nad tym, co dobre, a co złe dla człowieka431. 
Rozsądek pomaga poprawnie rozważać i osiągać prawdziwe cele człowieka 
poprzez to, że wskazuje na środki odpowiednie do ich osiągnięcia, pomaga 
rozpoznać, co do tych celów prowadzi, ale jednocześnie ich samych nie okre-
śla. Jest to rodzaj specyficznej biegłości w zakresie spraw moralnych.

Mądrość praktyczna jest traktowana przez Arystotelesa jako podstawa do-
brego państwa. Wynika to m.in. z następującego rozumowania:

 (i) cnota etyczna jest koniecznym warunkiem dobrego życia nie tylko 
jednostki, ale i państwa;

 (ii) mądrość praktyczna jest koniecznym warunkiem cnoty etycznej;
  zatem:
 (iii) mądrość jest koniecznym warunkiem dobrego państwa.

Nikt, kto nie jest phronimos, nie może być politykiem. Arystoteles stwier-
dza, że phronesis i polityka są tą samą trwałą dyspozycją, ale inaczej się przeja-
wiają432. Dla zobrazowania tych relacji warto przytoczyć schemat rozumienia 
mądrości praktycznej zaproponowany przez Gromską433. W schemacie tym 
jako przedmioty mądrości praktycznej wymienia się: (1) człowieka jako jed-
nostkę, (2) rodzinę, sztukę zarządzania domem oraz (3) państwo, do którego 
stosuje się politykę w szerokim znaczeniu. Mądrość praktyczna w podstawo-
wym sensie dotyczy przypadku (1). Państwo jako polityka w znaczeniu szero-
kim (3) może być sztuką prawodawczą lub też polityką w znaczeniu wąskim 

429 Zob. N. Szutta, Jedność cnót jako warunek normatywności cnoty, „Ethos” 2010, nr 4 (92), 
s. 93.

430 Tamże.
431 Zob. G. Reale, dz. cyt., t. 2, s. 490.
432 Zob. Etyka Nikomachejska, 1141b29–30.
433 Zob. tamże, przypisy tłumacza, s. 201. Jak podaje autorka, jej schemat jest zmodyfikowa-

nym schematem Granta.
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(tj. jako sztuka naradzania się lub sztuka sądowa). Zgodnie z tym schematem 
mądrość odnosi się nie tylko do jednostek i rodziny, ale jest ważna dla powo-
dzenia państwa, w tym jego instytucji. Po pierwsze, mądre działanie obywateli 
wpływa na powodzenie państwa, po drugie, właściwa polityka państwa (m.in. 
tworzenie prawa, instytucji, wychowanie) wpływa na kształtowanie cnót.

Przedstawione w tym fragmencie książki analizy wskazują, w ogólnym 
ujęciu, iż mądrość praktyczna (phronesis) to trwała dyspozycja do działania, 
polegająca na właściwym doborze środków do właściwie zidentyfikowanego 
ostatecznego celu ludzkiego działania. Cel ten związany jest z tym, co dobre dla 
człowieka i z należytym sposobem życia w ogóle. Jest to zatem koncepcja o istot-
nym rysie etyczności; nie wszystko to, co uznane za dobro, jak stwierdza filozof, 
rzeczywiście jest dobrem. Wspomniana etyczność phronesis dotyczy nie tylko 
życia jednostki, ale determinując inne dziedziny, jest też warunkiem powodze-
nia rodziny i państwa. Również i środki realizacji celu muszą spełniać warunek 
etyczności, mianowicie wynikać z dobrego namysłu. Z dobrego namysłu i celu, 
dzięki postanowieniu, wynika nie tylko etyczne, ale też racjonalne i praktyczne 
działanie. Realizuje ono obiektywne dobra w sposób najlepszy z możliwych. 
Takie postępowanie warunkuje powodzenie, a za tym szczęśliwość.

3.4.3.2. Mądrość teoretyczna – sophia

Mądrość teoretyczna (sophia), w przeciwieństwie do praktycznej (phronesis), 
dotyczy tego, co niezmienne i konieczne. W ogólnym ujęciu, jak stwierdza 
A.  Kenny, jest cnotą polegającą na pojmowaniu aksjomatów i teorematów 
nauk434. Podobnie S. Kamiński, który pisze:

Arystoteles ideał wyjaśniania naukowego widział w odkryciu istot (niezmiennych 
form) rzeczy i ich hierarchicznym uporządkowaniu, co jednocześnie stanowi eks-
plantację przyczyn rzeczy (kauzalizm). System naukowy przedstawiający takie upo-
rządkowanie miał zawierać pryncypia obiektywnie oczywiste (odkryte za pomocą 
intuicji intelektualnej), z których sylogistycznie wywnioskowane są wszystkie inne 
twierdzenia435.

I dalej:

Jedynie poznanie mądrościowe pozwala dokonać najgłębiej i adekwatnie (dla wszyst-
kich potrzeb człowieka) uzasadnionego wyboru [...] bazy [tj. fundamentalnych twier-
dzeń nauki – T.L.]436.

434 Zob. A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, dz. cyt., s. 84.
435 S. Kamiński, dz. cyt., s. 57.
436 Tamże, s. 59.
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Sophia dotyczy spraw najbardziej abstrakcyjnych i jednocześnie najbar-
dziej wartościowych437. W ten sposób jest też najwyższym rodzajem wiedzy. 
Człowiek mądry powinien nie tylko wiedzieć, co z najwyższych zasad wynika, 
ale i znać same te zasady438. Odpowiadając, czym jest mądrość, Arystoteles 
stwierdza:

Tak więc byłaby mądrość teoretyczna połączeniem myślenia intuicyjnego (nous) 
z wiedzą naukową (episteme) – wiedzą naukową o najwyższych przedmiotach, która 
jak gdyby osiągnęła swój szczyt439.

W innym miejscu dodaje:

Istnieją bowiem twory, których natura jest dużo bardziej boska niż natura człowieka 
[...]. Mądrość teoretyczna jest i wiedzą naukową, i myśleniem intuicyjnym, których 
przedmiotem jest to, co z natury swej najwyższe440.

Składnikiem sophia jest zatem zarówno wiedza naukowa (episteme), jak 
i myślenie intuicyjne (nous). Niezmienność i konieczność przedmiotu tak ro-
zumianej mądrości jest tym, co powoduje, że zostaje on określony jako bar-
dziej boski niż natura człowieka. Jeśli tak, to również i wytwór tego rodzaju 
poznania pozostanie konieczny i niezmienny. Pogłębiona rekonstrukcja so-
phia wymaga omówienia dwóch wskazanych wyżej jej składników.

3.4.3.2.1. Wiedza naukowa – episteme

Koncepcja wiedzy u omawianego filozofa, w kwestii przedmiotu wiedzy, 
w sposób istotny różni się od platońskiej. Dla Platona przedmiotem wiedzy 
były idee. Arystoteles odrzuca ten pogląd, jednocześnie akceptując inne ele-
menty epistemologii swego nauczyciela: (a) zasady muszą być przyjęte bez 
dowodu; (b) struktura wiedzy jest aksjomatyczna; (c) tok dowodu ma być de-
dukcyjny oraz (d) przesłanki dowodu muszą być oczywiste. Wiedza naukowa 
powstaje wówczas, gdy poznajemy coś bezwarunkowo, a nie akcydentalnie; 
jej przedmiotem nie może być to, co może ulec jakiejkolwiek zmianie. Jest 
to wiedza koniecznie prawdziwa, która zagwarantowana jest prawdziwością 
przesłanek i niezawodnymi schematami wnioskowania. Rolę tych schematów 
pełnią w filozofii Arystotelesa sylogizmy. Fragment, który oddaje podstawy 
teorii wiedzy filozofa, jest wyrażony w następujących jego słowach:

437 Zob. C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 141.
438 Zob. Etyka Nikomachejska, 1141a21–22.
439 Tamże, 1141a23–25 (ὥστ’εἴη ἄν ἡ σοϕία νοῦς καὶ ἐπιστήμη, ὥσπερ κεϕαλὴν ἔχουσα 

ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων). 
440 Tamże, 1141b1–5 (καὶ γὰρ ἀνθρώπου ἄλλα πολὺ θειότερα τὴν ϕύσιν [...] ἐκ δὴ τῶν  

εἰρημένων δῆλον ὅτι ἡ σοϕία ἐστὶ καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦϛ τῶν τιμιωτάτων τῆ ϕύσει). 
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Słusznie wszyscy uważamy, że to, co poznajemy naukowo (epistametha), nie może 
się mieć inaczej. O tym, co może się mieć inaczej, nie wiemy, czy istnieje, czy nie, 
w przypadku gdy tylko przestanie być przedmiotem bezpośredniej obserwacji. Przed-
miot poznania naukowego jest przeto czymś koniecznym, a więc i czymś wiecznym. 
Wszystko bowiem, co istnieje po prostu koniecznie, jest wieczne, a to, co wieczne, nie 
powstało i jest niezniszczalne. Wydaje się też, ponadto, że wszelka wiedza naukowa 
może być przekazywana i że jej przedmiot może być poznany. Wszelka zaś nauka wy-
wodzi się z wiedzy wprzód zdobytej, [...] powstaje bowiem częściowo przez indukcję, 
częściowo przez dowodzenie sylogistyczne441.

Wiedza naukowa musi zatem spełniać kilka warunków442:

 (i) jest prawdziwa, ogólna i konieczna;
 (ii) wywodzi się z niedowodliwych zasad;
 (iii) uzyskiwana jest dzięki zdolności do wnioskowania zgodnie ze sche-

matami sylogizmów.

Skoro wiedza naukowa ma być koniecznie prawdziwa, to jej przesłan-
ki również muszą być takie. Po pierwsze, przesłanki muszą być prawdziwe, 
bo to, co nie istnieje, nie może być poznane. Po drugie, muszą być pierwsze 
i przyjęte bez dowodu. W innym wypadku one same wymagałyby przesła-
nek; jeżeli dla wiedzy musimy znać pierwsze przesłanki, na których opiera 
się dowód, i jeśli poszukiwanie przesłanek musi mieć kres, to muszą istnieć 
niedowodliwe podstawy wiedzy. Są one pewne i nie potrzebują dodatkowe-
go uzasadnienia. Po trzecie, muszą być lepiej znane i wcześniejsze od niego; 
lepiej znane, bo tylko wtedy posiadamy wiedzę, gdy znamy jej przyczynę; 
wcześniejsze, bo wiedza nie będzie wyłącznie rozumieniem słowa, ale wiedzą 
o istnieniu rzeczy.

Tak rozumiana episteme w sposób istotny różni się od mniemania (doxa). 
Pierwsza jest utworzona z przesłanek koniecznych, czyli tego, co nie może 
być inne, niż jest. Istnieją jednak fakty, które mogą być inne, niż są; są one 
przedmiotem doxa. Mniemanie polega na przyjęciu przesłanki bezpośred-
niej, ale niekoniecznej, jest nietrwałe, podobnie jak przedmiot, którego doty-
czy. W związku z tym przedmioty wiedzy i mniemania są różne, a co za tym 
idzie, nie można mieć równocześnie wiedzy i mniemania o tej samej rze-
czy. W przeciwnym wypadku „przyjmowałoby się wszak równocześnie, że ta 
sama rzecz może być inna i nie być inną, co jest niemożliwe”443. Zagadnie-

441 Tamże, 1139b22–36.
442 Zob. K. Leśniak, Wstęp tłumacza (Analityki pierwsze), w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, 

t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 121.
443 Analityki wtóre, ks. 1, 89b, tłum. K. Leśniak.
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nie to związane jest z funkcją percepcji zmysłowej w procesie konstruowania 
wiedzy naukowej. Arystoteles stwierdza, że percepcja zmysłowa nie prowadzi 
do wiedzy naukowej444. Przedmiotem pierwszej jest to, co tu i teraz, a więc to, 
co zmienne i jednostkowe, nie spełnia zatem warunku ogólności i koniecz-
ności wiedzy. Doświadczenie zmysłowe może odgrywać jednak znaczenie 
drugorzędne. Na jego podstawie możemy jedynie „odsłaniać” rzeczywistość, 
ale przedstawia nam się ona w formie oddzielonych od siebie jakości zmy-
słowych445. Dla przykładu filozof proponuje eksperyment myślowy i przed-
stawia sytuację, w której ktoś znajduje się na Księżycu w czasie, gdy Ziemia 
zasłania światło Słońca. Sama obserwacja takiego zjawiska nie pozwoliłaby 
nam na sformułowanie zdania o przyczynie tego zaćmienia; jednorazowy akt 
percepcji nie obejmuje ogółu. Gdyby jednak obserwować takie zjawisko sy-
stematycznie, można by dojść do sformułowania prawa ogólnego, „bo gdy po-
szczególne zjawisko często się powtarza, ujawnia się ogół. A ogół dlatego jest 
cenny, ponieważ ujawnia przyczynę”446. W takim przypadku wiedza polega 
na odnalezieniu przyczyny, która leży poza samym zjawiskiem podpadającym 
pod akt percepcji. Zmysły pełnią tu rolę czynnika inicjującego, umożliwiają-
cego sformułowanie praw ogólnych, które następnie poddane regułom sylo-
gistyki pozwalają uzyskać wniosek stanowiący wiedzę naukową447.

Episteme jest dla Arystotelesa zbiorem zdań prawdziwych odnoszących 
się do danych faktów i zjawisk, ale przede wszystkim polega na poszukiwaniu 
ich przyczyn i racji448. Wiedza, że coś istnieje, nie jest wystarczającym wa-
runkiem wiedzy naukowej, warunkiem koniecznym i łącznie z poprzednim, 
wystarczającym, jest poznanie przyczyn i racji danego zjawiska. Taka kon-
cepcja bliska jest platońskiej koncepcji wiedzy i mądrości, gdzie koniecznym 
jej elementem jest prawdziwe i uzasadnione przekonanie. Poznanie naukowe 
filozof określa jako bezwarunkowe (haplos), które przeciwstawia sofistyczne-
mu i akcydentalnemu. Zachodzi ono wtedy, gdy:

Jesteśmy przekonani, że poznaliśmy przyczynę, dzięki której rzecz istnieje, że jest jej 
rzeczywistą przyczyną, i że inaczej być nie może449.

Tym, co odróżnia osobę, która sądzi, że wie, od tej, która rzeczywiście 
wie, jest m.in. to, że pierwsza „sądzi, iż rzecz tak się przedstawia”, a druga 

444 Zob. tamże, 87b30.
445 Zob. K. Leśniak, Wstęp tłumacza (Analityki wtóre), w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, 

dz. cyt., t. 1, s. 121.
446 Analityki wtóre, 88a1–9, tłum. K. Leśniak.
447 Na ten temat zob. J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., s. 19.
448 Zob. K. Leśniak, Wstęp tłumacza (Analityki wtóre), w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, 

dz. cyt., t. 1, s. 123.
449 Analityki wtóre, ks. 71b11–13, tłum. K. Leśniak.
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wie, że rzecz tak się przedstawia i tak rzeczywiście jest450. Koncepcja Arysto-
telesa mówi zatem, że o wiedzy naukowej można mówić wtedy, gdy głoszone 
twierdzenie jest uzasadnione i z jednej strony opiera się na pierwszych, nie-
dowodliwych zasadach, z drugiej, jest z tych zasad wyprowadzone zgodnie 
z regułami dowodzenia (sylogistyki)451.

W powyżej przedstawionym obrazie wiedzy naukowej pojawia się pewien 
„brak”. Mianowicie, skoro episteme zakłada warunek uzasadnienia, to w jaki 
sposób stwierdzić prawdziwość przesłanek (pryncypiów)? Na tę wątpliwość 
odpowiada koncepcja nous.

3.4.3.2. Myślenie intuicyjne – nous

Z definicji wiedzy naukowej wynika, że jej przesłanki (pryncypia) nie są 
wiedzą naukową. W związku z tym, jeśli podstawy wiedzy są niedowodli-
we, tj. one same nie posiadają przesłanek, dla których stanowiłyby wniosek, 
to w takim razie co pozwala uznać ich (przesłanek) prawdziwość? Arystoteles 
odpowiada, że za prawdziwość niedowodliwych zasad odpowiada myślenie 
intuicyjne (intuicja rozumowa) (nous)452;

Myślenie intuicyjne zajmuje się tym, co ostateczne [...], najogólniejsze pojęcia, jak 
i ostateczne terminy są [jego – przyp. T.L.] przedmiotem, [...] myślenie intuicyjne, 
z którym mamy do czynienia przy dowodzeniu, ujmuje pojęcia niezmienne i pierwsze 
(τῶν ἀκινήτων [...] καὶ πρώτων)453.

Prawdziwość pierwszych przesłanek rozumowania gwarantowana jest 
przez nous zdolny do rozpoznawania pierwszych zasad. Mimo że wiedza 
naukowa jest pewna, bo zagwarantowana prawdziwością przesłanek i re-
gułami wnioskowania niezawodnego, to jednak poznanie intuicyjne jest 
od niej pewniejsze i dokładniejsze. Wynika to z faktu, że jako zasada wie-
dzy naukowej jest zdolnością bezpośredniego uchwycenia prawdziwości 

450 Zob. tamże, 71b14–17.
451 C.D.C. Reeve przedstawia definicję wiedzy naukowej u Arystotelesa w następujący 

sposób: „X has unconditional scientific-knowledge that Pn is true if and only if X knows Pi and 
Pj, knows that they are the first principles of S, and knows the demonstration of Pn from Pi and 
Pj”. Zob. C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 10. Z kolei J. Woleński stwierdza: „Wszelkie poznanie nauko-
we (teoretyczne) zaczyna się od oczywistych zasad (aksjomatów), które są następnie rozwijane 
przez łańcuchy logicznych dedukcji wedle prawideł sylogistyki. W ten sposób wiedza stanowi to, 
co dzisiaj nazywa się systemem asertywno-dedukcyjnym, to jest takim, w którym stwierdza się 
najpierw założenia, a potem wysnuwa się z nich konsekwencje. Ponieważ dedukcja transmituje 
prawdziwość, trafność pierwszych zasad gwarantuje automatycznie prawdę ich logicznych kon-
sekwencji”, J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., s. 25.

452 Termin nous D. Gromska oddaje przez „myślenie intuicyjne”, natomiast K. Leśniak „in-
tuicja rozumowa”.

453 Etyka Nikomachejska, 1143a39–42, tłum. D. Gromska.
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bez potrzeby przeprowadzania dodatkowego rozumowania. Wobec tego 
wystarczający może być jeden specyficzny przypadek zachodzenia danej 
własności, aby uchwycić w bezpośrednim wglądzie prawdziwość zdania, 
które to stwierdza. Sytuacja taka zachodzi nie w każdej, ale w wybranej 
sytuacji, tj. gdy przedmiotem intuicji jest istotna, konstytutywna cecha 
danego zjawiska454. W innych przypadkach proces dochodzenia do pierw-
szych zasad zakłada indukcję455. Z poszczególnych percepcji zmysłowych 
powstaje pamięć, która zwielokrotniona w odniesieniu do tego samego zja-
wiska tworzy doświadczenie. Z kolei z doświadczenia, niezróżnicowanego 
ze względu na to, co ogólne i co jednostkowe, powstaje to, co uniwersalne, 
ogólne. Dzieje się tak dzięki temu, że „gdy jeden spośród logicznie nieda-
jących się odróżnić szczegółów zatrzymał się, wtedy pojawił się w duszy 
pierwszy ogół, bo mimo iż przedmiot percepcji zmysłowej jest jednostkowy, 
to jednak jej treść jest ogólna [...]”456. Proces ten może dotyczyć również 
samych ogółów, aż do momentu ustalenia „niepodzielnych pojęć i prawdzi-
wych ogółów”457. To zasadniczo metoda abstrakcji w ogólności polegająca 
na wskazaniu własności niezmiennych i ogólnych rzeczy, z pominięciem 
zmiennych i jednostkowych.

Argumentację za uznaniem intuicji rozumowej jako zasady (podstawy) 
wiedzy naukowej Arystoteles przedstawia w Analitykach wtórych458. Rekon-
strukcję tej argumentacji można przedstawić w następujący sposób:

 (i) episteme i nous są zawsze prawdziwe;
 (ii) nie istnieje taki rodzaj poznania, który byłby bardziej ścisły niż epi-

steme, za wyjątkiem nous;
 (iii) pierwsze zasady dowodów są znane lepiej niż wypływające z nich 

wnioski;
 (iv) episteme polega na wyciąganiu wniosków;
  zatem:
 (v) episteme nie może dotyczyć poznawania pierwszych zasad dowodów;
  dodatkowo:
 (vi) nic nie jest bardziej prawdziwe od episteme, za wyjątkiem nous;
  zatem:
(vii) wyłącznie nous jest zdolny do poznawania pierwszych zasad dowo-

dów.

454 Zob. K. Leśniak, Wstęp tłumacza (Analityki wtóre), w: Arystoteles, Dzieła wszystkie,  
dz. cyt., t. 1, s. 119.

455 Zob. Analityki wtóre, 100a4–11.
456 Tamże, 100a18–20, tłum. K. Leśniak.
457 Tamże, 100b2–3, tłum. K. Leśniak.
458 Zob. tamże, 100b8–23.
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Wniosek (vii) wynika zarówno z przedstawionej wyżej argumentacji, jak 
również, co stwierdza filozof, z twierdzenia, że zasada dowodu nie może być 
dowodem, a w związku z tym wiedzą naukową nie jest zasada wiedzy nauko-
wej. „Jeżeli zatem poza wiedzą naukową nie mamy żadnego dostępu do praw-
dy, wobec tego intuicja rozumowa będzie zasadą wiedzy naukowej”459.

Arystoteles uznaje zatem mądrość teoretyczną (sophia) za cnotę złożoną 
z dwóch uzupełniających się elementów: wiedzy o charakterze naukowym 
(episteme) – prawdziwego i uzasadnionego na mocy pierwszych zasad (pryn-
cypiów) i reguł sylogistyki przekonania oraz myślenia intuicyjnego (nous), 
czyli bezpośredniego, intuicyjnego ujęcia tego, co pierwotne w porządku 
logicznym, pierwszych zasad, dla których nie wymaga się dodatkowego 
uzasadnienia. Abstrahując od różnicy w zakresie założeń metafizycznych, 
warto zwrócić uwagę na to, że pojęcie mądrości teoretycznej u Arystotelesa, 
ze względu na aspekt wiedzy naukowej (episteme), ma znaczenie podobne jak 
mądrość u jego poprzedników, Sokratesa i Platona (z tym że przedmiotem tej 
wiedzy było dla Sokratesa to, do czego odnosi się definicja, a dla Platona idee). 
Z kolei ze względu na aspekt nous, jej znaczenie jest związane szczególnie 
z koncepcją platońską, tj. u obu filozofów zawarty jest element niedyskursyw-
ny (noesis u Platona, nous u Arystotelesa).

3.4.4. Mądrość praktyczna a mądrość teoretyczna

W systemie filozoficznym Arystotelesa oba rodzaje mądrości są współ-
zależne. Ich posiadanie łącznie powoduje iż podmiot nie może nie poznać 
prawdy; jeśli jej nie poznaje, oznacza to, że nie posiada tych cnót w stopniu 
wystarczającym460. Mądrość praktyczna bez teoretycznej jest możliwa, ale 
o ile ta druga dotyczy tego, co ogólne i niezmienne, jest ważnym czynnikiem 
w procesie doboru środków do celu; szeroki zakres wiedzy naukowej może 
wpływać na ostateczne ustalenie właściwego sposobu działania. Z drugiej 
strony, w kontekście działania mądrość teoretyczna bez praktycznej wyda-
je się czymś niewystarczającym; nie można postępować etycznie np. w re-
akcji za zaistniały problem, wyłącznie posiadając w tej dziedzinie wiedzę. 
Konieczna jest tu nie tylko znajomość celu działania (co zapewnia cnota 
etyczna), ale i właściwe postrzeganie tego, co jednostkowe i zmienne oraz 
właściwe rozumowanie praktyczne461 – a to zapewnia phronesis. W Etyce Ni-
komachejskiej Arystoteles wymienia wprost podobieństwa i różnice, jakie 

459 Tamże, 100b19–21. Więcej na temat nous u Arystotelesa zob. m.in. C.D.C. Reeve, dz. cyt., 
s. 8–9, 56–66.

460 Zob. J. Jaśtal , dz. cyt., s. 180.
461 Zob. Etyka Nikomachejska, 1143b3–8.
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zachodzą między omawianymi rodzajami mądrości462: Po pierwsze, mą-
drość teoretyczna nie rozważa środków prowadzących do szczęścia, nato-
miast praktyczna – tak. Po drugie, obie cnoty, jako że każda jest dzielnością 
różnych części duszy, same w sobie są godne pożądania. Po trzecie, zarówno 
sophia, jak i phronesis są związane ze szczęściem; pierwsza wytwarza szczęś-
cie (jako przyczyna formalna), natomiast druga umożliwia dojście do niego. 
Dodatkowo, co podkreśla Jaśtal, sophia jest wyższym rodzajem cnoty niż 
phronesis; „aktywność teoretyczna jest [...] zawsze doskonalsza od praktycz-
nej, ponieważ jej natura sprawia, że osiągnięta w ten sposób eudajmonia 
jest całkowicie we władzy podmiotu”463. Przykładem, który obrazuje braki 
w zakresie posiadania jednej z omawianych cnót, jest dla filozofa Anaksa-
goras i Tales:

Dlatego przypisuje się wprawdzie Anaksagorasowi i Talesowi i innym do nich podob-
nym mądrość teoretyczną, ale odmawia się im mądrości praktycznej, ponieważ widzi 
się, że nie rozumieją tego, co leży w ich własnym interesie; i mówi się, że rozumieją 
się na tym, co jest niezwykłe, podziwu godne, trudne i boskie – lecz bezużyteczne; 
a to dlatego, że nie troszczą się o to, co jest dobre dla człowieka464.

Kończąc zawarte w tym i poprzednich rozdziałach charakterystyki defi-
nicyjne mądrości, warto wspomnieć o stosunkowo krytycznej interpretacji 
teorii sophia i phronesis, jaką w artykule Wisdom formułuje S. Ryan465. Au-
torka w kontekście możliwości sformułowania adekwatnej definicji mądrości 
rozważa trzy możliwe rozumienia mądrości u Arystotelesa:

[WF] mądrość jako szeroka wiedza faktualna (extensive factual knowledge)
[WŻ] mądrość jako wiedza, jak żyć dobrze (knowing how to live well)
[WD] mądrość jako wiedza, jak żyć dobrze, i działanie z nią zgodne 
(know ing how to, and succeeding at, living well).

Mądrość jako wiedza [WF] odwołuje się do potocznej idei, że rozważane 
pojęcie związane jest z szeroką wiedzą na temat rzeczywistości. To wiedza 
opisowa na temat świata i miejsca człowieka w tym świecie, to, co współcześ-
nie nazwać można wiedzą akademicką. Jak twierdzi autorka, pokrywa się ona 
w dużym stopniu z mądrością teoretyczną, szczególnie w zakresie episteme. 
Jej definicja brzmi następująco:

462 Zob. tamże, 1143a23–1144b.
463 J. Jaśtal , dz. cyt., s. 181.
464 Etyka Nikomachejska, 1141b5–10, tłum. D. Gromska.
465 Zob. S. Ryan, Wisdom, dz. cyt.
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[WF] S jest mądry wtedy i tylko wtedy, gdy S ma szeroką wiedzę faktualną 
na temat nauki, historii, filozofii, literatury, muzyki itp.466.

Krytyka powyższego rozumienia mądrości wynika z przekonania (wedle 
autorki), że do tego, by być mądrym, nie wystarczy sama wiedza. Wystarczy 
przykład osoby, która posiada bardzo szeroką wiedzę akademicką z różnych 
dziedzin, natomiast nie wie, jak zastosować tę wiedzę w praktyce. Będąc inte-
ligentną i wykształconą, ponosi praktyczne porażki. Taka osoba spełnia po-
wyższą definicję, trudno jednak uznać ją za mądrą. Mądrość w ogóle musi 
zawierać więcej warunków. Wydaje się, że w tym przypadku brak odniesienia 
do tego, co pozwala posiadaną wiedzę wykorzystać, do wiedzy praktycznej 
typu „wiedza jak”. Drugie rozumienie [WŻ] podkreśla właśnie ten praktyczny 
aspekt mądrości i jest sformułowana jako:

[WŻ] S jest mądry wtedy i tylko tedy, gdy S wie, jak żyć dobrze467.

Jest to według Ryan jedno z dwóch sformułowań arystotelesowskiej kon-
cepcji mądrości praktycznej. Jeżeli jednak koncepcja ta uwzględnia wie-
dzę praktyczną, ale nie praktykę (działanie), to zasadniczo niewiele różni 
się od wcześniejszej. Aby dostrzec nieadekwatność takiego rozwiązania, 
wystarczy przykład osoby mającej wiedzę, w jaki sposób zachowywać się 
w określonych kontekstach społecznych, ale jednocześnie niezachowującej 
się w sposób, jaki ta wiedza nakazuje; ktoś wie, jak powinien się zachować 
w sytuacji, gdy inna osoba doznaje krzywdy, ale z powodu dominującej roli 
emocji (np. w miejscu publicznym – wstydu) nie podejmuje działania. Po-
dobnie jak poprzednie, wedle autorki tej klasyfikacji, należy to rozwiązanie 
odrzucić; nie może ono stanowić pełnego, adekwatnego sformułowania de-
finicji mądrości.

Ostatnia propozycja [WD] unika niektórych zarzutów, jakie sformułować 
można w stosunku do dwóch poprzednich, i jest kolejnym możliwym sfor-
mułowaniem definicji mądrości praktycznej u Arystotelesa. Wskazuje się tu 
zarówno na wiedzę dotyczącą tego, jak żyć, ale dodatkowo uwzględnia waru-
nek stosowania jej w praktyce, tj. działania zgodnie z tą wiedzą;

[WD] S jest mądry wtedy i tylko wtedy, gdy S wie, jak żyć dobrze, i działa 
zgodnie z tą wiedzą468.

466 „S is wise iff S has extensive factual knowledge about science, history, philosophy, literature, 
music, etc.”.

467 „S is wise iff S knows how to live well”.
468 „S is wise iff (i) S knows how to live well, and (ii) S is successful at living well”.
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Spełnia ona wiele z intuicji językowych, jednak, jak twierdzi Ryan, nie 
uwzględnia koniecznego warunku bycia mądrym, tzn. wiedzy teoretycznej 
(szerokiej wiedzy faktualnej). Osoba mądra oprócz tego, że musi wiedzieć, 
jak żyć dobrze, i żyje w sposób z wiedzy tej wynikający, powinna też mieć pe-
wien zasób prawdziwych informacji o świecie. Wiedza faktualna może rów-
nież mieć pozytywny wpływ na podejmowane decyzje, istotne z perspektywy 
dobrego życia.

O ile można zgodzić się z Ryan, że koncepcja [WD] oddaje w dużym stop-
niu arystotelesowskie znaczenie mądrości praktycznej, o tyle zarówno [WF], 
jak i [WŻ] nie wydają się w pełni trafnym zrekonstruowaniem myśli Ary-
stotelesa. Pierwsza z definicji [WF] ma w zamierzeniu oddawać rozumienie 
mądrości teoretycznej, jednak warunek wiedzy faktualnej stanowi tylko część 
definicji wskazanej przez filozofa. Autorka nie uwzględnia myślenia intui-
cyjnego (nous), stanowiącego dodatkowy, konieczny warunek sophia. Jest 
to co najwyżej rekonstrukcja sophia w zakresie episteme. I tu jednak może 
pojawić się wątpliwość. Episteme nie jest wyłącznie zbiorem zdań prawdzi-
wych o świecie (co może sugerować [WF]), ale systemem, w którym zdania 
te są konsekwencją logiczną innych, stanowiących ich fundament (pierw-
szych, niedowodliwych zasad). Zgodnie z tym Arystoteles mógłby nie uznać 
za posiadającą wiedzę naukową osoby, która mimo że posiada szeroką wie-
dzę o świecie, nie potrafi na rzecz jej prawdziwości przedstawić uzasadnie-
nia. Druga z definicji [WŻ] również nie w pełni oddaje myśl filozofa. Pod-
kreśla praktyczny charakter wiedzy, ale phronesis to coś więcej niż „wiedza, 
jak żyć dobrze”. Taka koncepcja byłaby bliższa tej sokratejskiej i platońskiej, 
dla których mądrość to przede wszystkim wiedza. Jednak z drugiej strony 
przyjęty przez nich intelektualizm etyczny implicite nie dopuszcza działania 
niezgodnego z tą wiedzą. U Arystotelesa mądrość praktyczna nie jest wyłącz-
nie wiedzą, nawet gdyby miała to być wiedza praktyczna. Wyraźnie wskazu-
je, że to „trwała dyspozycja do działania”, a w związku z tym, że phronimos 
dysponuje właściwym namysłem, posiada cnoty etyczne i uporządkowane 
ze względu na rozum emocje, nie może działać wbrew posiadanej przez sie-
bie wiedzy. Propozycją, która w najwyższym stopniu oddaje arystotelesowskie 
phronesis, jest ostatnia [WD]. Jej krytyka, z perspektywy języka potocznego, 
ze strony autorki opiera się na braku warunku wiedzy faktualnej. Mądra oso-
ba musi oprócz tego, co wyrażone w [WD], posiadać pewien zasób wiedzy 
o świecie. W takiej sytuacji jednak komplementarną wersją byłaby ta łącząca 
sophia i phronesis469.

469 Ostatecznie Ryan formułuje własną propozycję definicji mądrości, która, jak twierdzi, 
w największym stopniu oddaje intuicje dotyczące tego pojęcia. Propozycja ta zasadniczo opiera 
się zarówno na sophia, jak i phronesis w rozumieniu Arystotelesa (ale i po części Sokratesa i Pla-
tona), z tym że z osłabionym warunkiem wiedzy: Deep Rationality Theory: „S is wise iff: 1. S has 
a wide variety of epistemically justified beliefs on a wide variety of valuable academic subjects;  
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3.4.5. Metoda osiągania mądrości

Systemowość filozofii Arystotelesa wiąże się m.in. z tym, że podobnie jak 
u poprzedników również w jego filozofii można odnaleźć propozycję me-
tody realizacji mądrości. Sokrates proponował dialog, w którym razem 
z dyskutantem starał się dojść jeśli nie do wiedzy w sensie ścisłym, to przy-
najmniej do podważenia fałszywych przekonań i świadomości jej niewy-
starczalności. Platon z kolei uznawał szczególnie metodę dialektyczną, tj. 
analizę relacji między ideami, szczególnie ze względu na relację poszcze-
gólnych idei do idei dobra. Propozycja Arystotelesa może być traktowana 
jako kontynuacja ich myśli w zakresie metody, jednak stanowi też ich istot-
ną modyfikację. Warunkiem koniecznym bycia mądrym zarówno w sensie 
sophia, jak i phronesis jest oparcie własnych operacji poznawczych na okre-
ślonych schematach wnioskowania, sylogizmach (syllogismos). W przy-
padku mądrości teoretycznej umożliwia to wyprowadzenie z pierwszych 
zasad (pryncypiów), w sposób niezawodny, prawdziwych wniosków. Jako 
że episteme stanowi całość składającą się z pierwszych zasad i wniosków, 
połączonych relacją wynikania logicznego, nie jest ona możliwa bez sylo-
gistyki. Natomiast w przypadku mądrości praktycznej umożliwia przepro-
wadzenie rozumowania, w którym wniosek służył będzie jako praktyczna 
zasada działania.

Teoria sylogizmów to teoria wnioskowań, gdzie przesłanki i wnioski są 
zdaniami kategorycznymi („każdy S jest P”; „żaden S nie jest P”; „niektó-
re S są P”; „niektóre S nie są P”). Poprawność rozumowania uzasadnia się 
tu samą formą zdań, bez potrzeby uwzględniania ich treści (terminy wystę-
pujące w zdaniach Arystoteles zastępuje symbolami literowymi). Sylogizmy 
sformułowane są w postaci okresów warunkowych, w których poprzednik 
jest koniunkcją dwóch przesłanek470. Określenie omawianego sposobu rozu-
mowania brzmi następująco:

Otóż sylogizm jest to wypowiedź, w której, gdy się coś założy, coś innego, niż się zało-
żyło, musi wynikać dlatego, że się założyło471.

W języku współczesnej logiki (rachunek KRZ), za K. Leśniakiem, sylo-
gizm można określić, podając takie jego cechy472:

2. S has a wide variety of justified beliefs on how to live rationally (epistemically, morally, and prac-
tically); 3. S is committed to living rationally; 4. S has very few unjustified beliefs and is sensitive 
to her limitations”, zob. Zob. S. Ryan, Wisdom, dz. cyt.

470 Zob. W. Suchoń, dz. cyt., s. 28; zob. również: R. Smith, dz. cyt.
471 Topiki, 100a8–9, tłum. K. Leśniak (ἔστι δὴ συλλογισμὸϛ λόγος ἐν ῷ τεθέντων τινῶν ἑτερόν 

τι τῶν κειμένων ἔξ ἀνάγκης συμβαίνει διὰ τῶν κειμένω).
472 Zob. K. Leśniak, Wstęp tłumacza (Analityki pierwsze), dz. cyt., s. 99.
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(1) jest substytutem wzoru (p ^ q) -> r;
(2) za zmienne p, q, r podstawia się dowolne zdanie kategoryczne, np. 

„A przysługuje każdemu B”;
(3) zdania podstawione za p i q, będące poprzednikiem okresu warunko-

wego, są przesłankami, a zdania podstawione za r stanowią wniosek;
(4) zmienne nazwowe (np. A, B, C) nazywane są terminami; pierwszy 

i drugi występuje w jednej z przesłanek i we wniosku, trzeci w prze-
słankach. Pierwszy i drugi nazywamy terminami skrajnymi (mniejszy 
i większy), trzeci – terminem średnim.

Wśród sylogizmów wyróżniamy takie, które uznaje się na podstawie ich 
oczywistości (sylogizmy „doskonałe”)), a inne przez przekształcenie poprzed-
nich (sylogizmy „niedoskonałe”). Sylogizmy „doskonałe” sprowadzają się 
do następujących schematów: „Każde M jest P, każde S jest M, więc każde S 
jest P”; „Żadne M nie jest P, każde S jest M, więc żaden S nie jest P”; „Każde 
M jest P, niektóre S są M, więc niektóre S są P”; „Żaden M nie jest P, niektóre 
S są M, więc niektóre S nie są P”. Schematy sylogizmów stanowią podsta-
wę dla każdego niezawodnego wnioskowania, tj. takiego, które na podstawie 
koniecznie prawdziwych bądź o określonym stopniu prawdopodobieństwa 
przesłanek prowadzi, odpowiednio, do prawdziwych bądź prawdopodobnych 
wniosków.

W perspektywie rozważań nad mądrością szczególnie istotne są dwa ro-
dzaje sylogizmów: naukowy (apodeixis) i praktyczny (praktikos). Kryterium 
podziału stanowi tu sposób uzasadnienia przesłanek i stopień prawdziwości 
wniosku.

Jak zostało wspomniane we fragmencie dotyczącym mądrości teoretycz-
nej, wiedza naukowa jest prawdziwym i uzasadnionym przekonaniem, tj. 
takim, które posiada dowód. Same przesłanki są jednak niedowodliwe. Ich 
niedowodliwość wiąże się z oczywistością gwarantowaną przez nous. Poka-
zuje to następujący przykład:

 (i)  każdy człowiek jest istotą rozumną;
 (ii)  każda istota rozumna jest istotą żyjącą;
  zatem:
 (iii)  każdy człowiek jest istotą żyjącą.

W powyższym przykładzie przesłanki (i) i (ii) są niedowodliwe; to, że czło-
wiek jest istotą rozumną i że istota rozumna jest istotą żyjącą, nie wymaga do-
datkowego uzasadnienia. Zdania te stwierdzają cechy konstytutywne człowieka 
i istoty rozumnej. Nie jest możliwe, aby ktoś był istotą rozumną, a jednocześnie 
nie był człowiekiem, podobnie jak nie można nie być istotą żyjącą, a jednocześ-
nie być istotą rozumną. Prawdziwość tego rodzaju zdań zagwarantowana jest 
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przez odpowiedni stan rzeczy, którego stwierdzenie nie musi wymagać analizy 
wielu tego rodzaju przypadków, ale może być dostrzegana dzięki nous. W po-
wyższym przykładzie mamy zatem do czynienia z wiedzą naukową, uzyska-
ną dzięki niezawodnej regule wnioskowania z prawdziwych przesłanek, które 
mają charakter niedowodliwy. Szereg tego typu operacji wyróżniony ze wzglę-
du na określony zakres przedmiotowy tworzy systemy wiedzy naukowej dla 
określonych dziedzin. Widać stąd, że sylogizm umożliwia mądrość teoretycz-
ną jako wiedzę naukową (episteme), ale z drugiej strony mądrość teoretyczna 
jako myślenie intuicyjne (nous) jest źródłem przesłanek.

Powyższe uwagi dotyczące sylogizmu naukowego zakładają, że przesłanki 
ujęte są przez myślenie intuicyjne i są koniecznie prawdziwe, którą to praw-
dziwość dziedziczy wniosek. W przypadku dziedziny etyki nie jest to już tak 
jednoznaczne. Schemat rozumowania również jest dedukcyjny, ale przyjęcie 
przesłanek odbywa się, przynajmniej w części, w odmienny sposób. Podsta-
wowa forma rozumowania praktycznego określona jest mianem sylogizmu 
praktycznego, a odpowiednia zdolność – sprytem (deinotes):

[...] polega ona na umiejętności trafnego wyboru środków zmierzających do obranego 
celu i na umiejętności osiągania go. Zdolność to pochwały godna, jeśli cel jest moral-
nie piękny [...]. Rozsądek nie jest identyczny z tą zdolnością, ale nie istnieje bez niej. 
Staje się więc on „okiem duszy” nie bez udziału dzielności etycznej [...]; bo sylogizmy 
praktyczne mają jako przesłankę większą: „ponieważ celem i tym, co najlepsze jest 
to a to” [...]. Tej jednak przesłanki nie dostrzega nikt, kto nie jest dzielny etycznie473.

Sylogizm praktyczny pozwala uzyskać wiedzę w postaci praktycznych 
wskazówek działania. To jednocześnie warunek spełnienia wymogu racjo-
nalności phronimos. W przypadku episteme struktura przesłanki i wnioski 
mają charakter opisowy. Natomiast w phronesis, przy założeniu, że generuje 
wiedzę praktyczną, przynajmniej jedna z przesłanek i wniosek mają charakter 
normatywny474. Obrazuje to następujące rozumowanie475:

 (i) tego, co niezdrowe, nie należy spożywać;
 (ii) ta konkretna rzecz jest niezdrowa;
  zatem:
 (iii) tej konkretnej rzeczy nie powinienem spożywać.

473 Etyka Nikomachejska, 1144a28–40, tłum. D. Gromska.
474 Szeroko na ten temat zob. T. Ando, Aristotle’s Theory of Practical Cognition, wyd. 2, 

Springer Science+Business Media, B.V., Dordrecht 1965, s. 266–315 (zwłaszcza s. 275); W. Gale-
wicz, Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, tłum. W. Galewicz, Wydaw-
nictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, s. 35.

475 Zmodyfikowany przykład Arystotelesa, zob. Etyka Nikomachejska, 1147a27–b7, tłum. 
K. Leśniak.
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Jest to przykład zastosowania ogólnej zasady (i) do konkretnej sytuacji (ii), 
co w konsekwencji generuje wniosek w postaci wskazówki praktycznej (iii). 
Jest to jednocześnie uszczegółowienie, ze względu na konkretną sytuację, za-
sady ogólnej476. Inaczej niż w przypadku sylogizmu naukowego przesłanki 
nie stanowią prawd koniecznych w takim sensie jak w sylogizmie naukowym. 
Z tego, że coś jest niezdrowe, nie wynika, że nie należy tego spożywać. Prze-
słanki takie dostrzegane są przez osobę posiadającą cnoty etyczne. W jaki 
sposób może się to odbywać? Możliwe są tu co najmniej dwie interpretacje.

Pierwsza opiera się na pewnym podobieństwie sylogizmu praktycznego 
do dialektycznego (dialektikos)477. Taki (dialektyczny) sylogizm znajduje za-
stosowanie w analizie problemów etycznych. Inaczej niż w sylogizmach na-
ukowych przesłanki mają tu charakter nie pewny, ale prawdopodobny, po-
dobnie wnioski. Ich przyjęcie dokonuje się nie dzięki nous, ale endoxa. Jest 
to opinia ludzi w danej dziedzinie – wszystkich bądź wielu, albo też filozofów, 
„a wśród tych ostatnich, albo przez wszystkich, albo przez wielu, albo przez 
najbardziej wybitnych i sławnych”478. Przyjęcie przesłanki w omawianym sy-
logizmie wymaga spełnienia kryterium bycia uznanym we wskazanym wy-
żej środowisku i zakresie. Przesłanki, które przechodzą ten „test”, stanowią 
punkt wyjścia dla dowodu i pomimo że nie są koniecznie prawdziwe, to jed-
nak oceniane są ze względu na kryterium zewnętrzne, jakim jest wspomniana 
endoxa479. Przyjęcie powszechnej opinii jako mocnej podstawy dla uznania 
określonych twierdzeń opiera się na założeniu, że fałszywe przekonania nie 
mogłyby być przedmiotem powszechnej zgody, w szczególności osób kom-
petentnych w określonej dziedzinie (doświadczonych i wykształconych)480. 
Taką empiryczną strategię filozof stosuje m.in. przy analizie zagadnienia 
dobra i szczęścia481. Podstawą dla uznania zdań je określających staje się tu 
endoxa ; zgodnie z tym filozof dochodzi do przekonania, że dobrem najwyż-
szym jest eudaimonia. Podobnie rzecz się ma w przypadku rozważania wad 
etycznych482, co pozwala filozofowi na stwierdzenie m.in., że „panowanie nad 

476 Więcej na ten temat zob. G.J. Hughes, dz. cyt., s. 94–106; C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 34–45.
477 „Sylogizm jest [...] «dialektyczny», gdy się opiera na przesłankach zgodnych z opinią po-

wszechną (endoxa). A prawdziwe i pierwsze jest to, co nie dzięki czemuś innemu, ale samo przez 
się posiada pewność (bo w pierwszych zasadach wiedzy nie należy pytać o «dlaczego», gdyż 
każda z pierwszych zasad jest pewna sama przez się); natomiast zgodne z opinią powszechną 
to te przekonania, które są uznawane albo przez wszystkich, albo przez wielu, albo przez filozo-
fów [...]”, Topiki, 100a12–b6, tłum. K. Leśniak.

478 Tamże, 100b7–8.
479 Zob. K. Leśniak, Wstęp tłumacza (Topiki), w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, dz. cyt., t. 1, 

s. 340.
480 Zob. tamże, s. 341.
481 Zob. m.in. Etyka Nikomachejska, 1098b10–32.
482 „[...] należy ustalić istniejące w tej mierze opinie i poznawszy wpierw związane z nimi 

trudności, usiłować dowieść wszystkich, jeśli to możliwe, rozpowszechnionych poglądów 
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sobą i silna wola są czymś szlachetnym i chwalebnym, nieopanowanie zaś 
i słaba wola – czymś złym i nagany godnym [...]; kto nie panuje nad sobą, po-
pełnia złe czyny pod wpływem namiętności, wiedząc, że są złe, ten natomiast, 
kto panuje nad sobą, wiedząc, że żądze są złe, nie ulega ich podszeptom dzięki 
rozumowi”483.

Przy powyższej interpretacji dopuszczalne jest działanie phronimos op-
arte na uzasadnieniu przez powszechnie podzielany pogląd (np. filozofów). 
Warunkiem dodatkowym jest to, aby cel był „moralnie piękny”. Należy do-
dać, że w praktyce Arystoteles nie przyjmuje zgodnej opinii bez jej szczegó-
łowej analizy i doprecyzowania. Tak jest m.in. w przypadkach wskazanych 
wyżej, tj. szczęścia i wad etycznych. Endoxa może więc wymagać dodatko-
wego badania przed jej ostatecznym uznaniem. Interpretację tę wspierają 
m.in. dwie kwestie: powyższy fakt, tj. że filozof w ważnych etycznie proble-
mach korzysta z endoxa, oraz fragmenty Etyki Nikomachejskiej, w których 
stwierdza, że „rozsądek (phronesis) jest czymś przeciwnym myśleniu intui-
cyjnemu (nous)”484, ponieważ ten pierwszy dotyczy faktów jednostkowych, 
a nous – najwyższych zasad.

Druga interpretacja opiera się na innym niż w przypadku episteme rozu-
mieniu nous. Arystoteles oddaje to w słowach:

[...] myślenie intuicyjne (nous) występujące w rozumowaniu praktycznym ujmuje 
to, co ostateczne i co może być inaczej, tj. przesłankę mniejszą (hetera protasis). Te 
bowiem jednostkowe rzeczy są punktem wyjścia [naszego poznania] celu, ile że to, 
co ogólne, ujmuje się na podstawie tego, co jednostkowe485.

Gromska tłumaczy termin hetera protasis jako „przesłanka mniejsza”. 
Jest to o tyle problematyczne, że pokazuje jedynie możliwość uzasadnienia 
przez nous przesłanki dotyczącej konkretnego faktu jednostkowego, np. „ta 
konkretna osoba cierpi”, a podstawowy problem stanowi przesłanka większa 
w postaci zdania ogólnego, np. „należy pomagać osobom cierpiącym”. Prze-
słanka mniejsza jest zdaniem opisowym, natomiast większa normatywnym. 
Biorąc pod uwagę to, że same fakty nie uzasadniają normy, potrzeba tu po-
zaopisowego wyjaśnienia. Myślenie intuicyjne mogłoby takiego wyjaśnie-
nia dostarczyć. Galewicz dopuszcza interpretację zacytowanego fragmentu, 

na te namiętności, a jeśli to niemożliwe, to większej ich części i najważniejszych spomiędzy 
nich. Jeśli bowiem trudności będą rozwiązane i ostaną się te poglądy, na które wszyscy się 
godzą, to rzecz będzie mogła uchodzić za dostatecznie udowodnioną”, tamże, 1145b3–9, tłum. 
D. Gromska.

483 Tamże, 1145b11–17.
484 Tamże, 1142a33–36.
485 Tamże, 1143b3–6.
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zgodnie z którą mowa w nim nie o przesłance mniejszej, ale o większej bądź 
o sądzie czy twierdzeniu w ogóle486. Wtedy nous w sylogizmie praktycznym 
mógłby stanowić podstawę dla uznania przesłanki większej. Byłby to ro-
dzaj intuicyjnego ujęcia adekwatnej, ogólnej normy etycznej w określonej 
sytuacji. Dopiero jej zestawienie z konkretną sytuacją umożliwia wygene-
rowanie adekwatnej, szczegółowej normy etycznej. Ogólna norma etyczna 
pełni tu funkcję ostatecznej (najwyższej) w tej określonej sytuacji. Należy tu 
jednak dodatkowo uwzględnić fakt, że phronimos z definicji działa ze wzglę-
du na eudaimonia. Spełnienie tej ostatniej stanowi zatem normę najwyższą 
(bezwzględnie ostateczną). Jeśli tak, to norma ogólna w konkretnej sytu-
acji musi być jej (eudaimonii) uszczegółowieniem. Nous musi zatem ująć 
najwyższą normę w określonej sytuacji w relacji do eudaimonia. W języ-
ku teleologii można stwierdzić, że jeśli eudaimonia jest najwyższym celem 
działania, to w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z celem pośrednim 
realizowanym ze względu na eudaimonia. Gdyby zatem zapytać osobę, która 
pomaga innej, dlaczego to robi, to adekwatna odpowiedź mogłaby brzmieć, 
że robi to, ponieważ należy pomagać osobom cierpiącym (cel pośredni), 
a to z kolei należy spełniać ze względu na najwyższy cel każdego człowieka 
– eudaimonia. Tak jak nous w sophia pozwala ująć pierwsze zasady wiedzy, 
tak w przypadku phronesis – pierwsze zasady działania. Taka interpretacja, 
po części wspierana tekstem, dodatkowo, przynajmniej w części, wyjaśnia, 
w jaki sposób etyczny podmiot dysponuje sądami normatywnymi, które 
w połączeniu z sytuacją, w której się znajduje, pozwala podjąć etyczne, ra-
cjonalne i praktyczne działanie. Może też wyjaśniać problem tego, czy phro-
nimos namyśla się nad środkami czy również celem; namyśla się (dzięki 
nous) nad celem, ale pośrednim ze względu na cel najwyższy. Ten ostatni nie 
musi stanowić przedmiotu namysłu (może być wyznaczony dzięki cnotom 
etycznym). Problem stanowi stwierdzenie, że nous ujmuje to, „co może być 
inaczej”. Należałoby bowiem dopuścić, że ogólna zasada normatywna może 
być inna niż przyjęta. Jest to możliwe, ale pod groźbą możliwości przyjęcia 
zasady nieetycznej, np. „nie należy pomagać osobom cierpiącym”. Można 
też, na co wskazuje Galewicz, wyrażenie kai („i”) w stwierdzeniu, że nous 
„ujmuje to, co ostateczne i co może być inaczej” rozumieć jako „ujmuje to, 
co ostateczne i to, co może być inaczej”487. Wtedy jednak nous ujmuje nie 
tylko ogólną zasadę normatywną, ale i proste stwierdzenie opisowe, jak „ta 
osoba cierpi”.

486 W. Galewicz, Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, dz. cyt., 
s. 34–35.

487 Tamże, s. 34.
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3.4.6. Mądrość a dobro i szczęście

Jak zostało wspomniane w poprzednich fragmentach książki, mądrość praktycz-
na dotyczy namysłu związanego z działaniem. Każde działanie podejmowane 
jest ze względu na jakiś cel. Szereg celów nie może być nieskończony, w innym 
wypadku podjęcie jakiegokolwiek działania nie byłoby możliwe. Cel nie może 
też być wewnętrznie sprzeczny, wtedy bowiem wiązałoby się to ze sprzecznymi 
działaniami. Musi zatem istnieć jakiś najwyższy cel działania. Phronimos, który 
trafnie (dobrze) się namyśla, musi ten cel uwzględnić. Nie może być on jednak 
dowolny. Cnoty etyczne, które posiada phronimos, powodują, że cel jest właści-
wie obrany. Ten właściwie obrany, najwyższy cel działania jest jednocześnie, po-
mijając chwilowo ścisłe sformułowanie, najwyższym dobrem. Jeśli dodatkowo 
uwzględnimy to, że sophia jest najwyższą cnotą rozumnej części duszy, która re-
alizuje się w życiu polegającym na teoretycznej kontemplacji (bios theoretikos), 
to również jej związek z najwyższym dobrem powinien przyjąć istotny charak-
ter. Należy zatem rozważyć, jakie znaczenie Arystoteles nadaje temu pojęciu 
i w jaki sposób wiąże się ono z problematyką mądrości.

Przede wszystkim dobro nie może być rozumiane tak jak u Platona, tzn. 
jako idea488. Utożsamienie dobra z ideą powoduje, że jako byt odrębny, sam 
w sobie, nie mógłby być osiągnięty przez działanie. W rzeczywistości ktoś, kto 
podejmuje działanie, liczy na jego spełnienie, nie zawsze się ono dokonuje, ale 
sama możliwość dokonania stanowi tu założenie. W taki sposób na przykład 
lekarz nie zajmuje się zdrowiem w ogóle, ale zdrowiem konkretnego człowie-
ka. Podstawowym warunkiem dobra jest realizowalność.

W Etyce Nikomachejskiej odnaleźć można co najmniej dwa sposoby argu-
mentacji, które prowadzą do ustalenia tego, czym jest dobro. Opierają się one 
w głównej mierze na endoxa, na analizie tego, do czego ludzie rzeczywiście 
dążą, oraz na tzw. argumencie z funkcji. Na wstępie rozważań filozof stwierdza:

Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie, jak 
i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie określono dobro 
jako cel wszelkiego dążenia489.

W innym miejscu dodaje:

Jeśli tedy działanie ma jakiś cel, którego pragniemy dla niego samego i ze względu 
na który pragniemy też wszystkich innych rzeczy, jeśli więc nie wszystko jest przed-
miotem naszego dążenia ze względu na coś innego (w tym bowiem wypadku rzecz 

488 Etyka Nkomachejska, 1096a15–1097a15.
489 Tamże, 1094a1–4, tłum. D. Gromska (πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε 

καὶ πραίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐϕίεσθαι δοκεῖ: διὸ καλῶς ἀπεϕήναντο τἀγαθόν, οῦ πάντ’ ἐϕίενται).
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szłaby w nieskończoność i pragnienie nasze stałoby się próżnym i daremnym), 
to oczywista, że taki cel jest chyba dobrem samym przez się i dobrem najwyższym490.

Dobro jest celem sztuki (techne), badania (methodos), jak i każdego działa-
nia (praxis) i poprzedzającego je postanowienia (prohairesis). Jest zatem powią-
zany z każdą ludzką aktywnością, której własnością jest to, że dokonuje się jej 
ze względu na coś innego, ale i tą, ze względu na którą czegoś się dokonuje, gdy 
sama nie jest środkiem do osiągania czegokolwiek innego. Cele podporządko-
wane innym celom, np. sztuka sporządzania wędzideł, która podpada pod sztu-
kę jazdy konnej, są mniej wartościowe od tych, którym są podporządkowane; 
ponieważ jedne (sporządzanie wędzideł) dokonywane są ze względu na dru-
gie (jazda konna). Nie wszystko jednak jest przedmiotem dążenia ze względu 
na coś innego. Cel, „którego pragniemy dla niego samego i ze względu na któ-
ry pragniemy też wszystkich innych rzeczy”, jest dobrem najwyższym (agathos 
aristos). W tak rozumianej strukturze celów wyróżnia się zatem następujące491:

(a) cele instrumentalne, wybierane ze względu na coś innego (np. sporzą-
dzenie wędzidła na potrzeby wyścigów konnych);

(b) cele ostateczne, wybierane ze względu na siebie i coś innego (np. za-
szczyty związane ze zwycięstwem w wyścigu konnym ze względu na nie 
same ale i ze względu na coś innego – szczęście);

(c) w najwyższym stopniu cel ostateczny, wybierany ze względu na niego 
samego, a nigdy na coś innego – dobro najwyższe.

Ostatni z wymienionych rodzajów celów – dobro najwyższe, ma dwie 
własności492:

(1)  bezwzględną ostateczność (od dobra najwyższego wymaga się, by było 
ono celem, do którego dąży się dla niego samego, a nie ze względu 
na coś innego493);

(2)  samowystarczalność (jest ono tym, co czyni życie godnym pożądania 
i wolnym od jakichkolwiek braków494; wystarczy je posiadać, aby mieć 
wszystko, czego się potrzebuje).

490 Tamże, 1094a18–24 (εἰ δή τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὅδι’ αὑτὸ βουλόμεθα, τἆλλα δὲ διὰ 
τοῦτο, καὶ μὴ πάντα δι’ ἕτερον εἱπούμεθα (πρόεισι γὰρ οὕτω γ’εἰς ἄπειρον, ὥστ’ εἶναι κενὴν καὶ 
ματαίαν τὴν ὄρεξιν), δῆλον ὡς τοῦτ’ ἂν εἴη τἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον). 

491 Na ten temat zob. m.in. O. Dryla, Problem egoizmu w etyce Arystotelesa, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 28. Tamże szerokie opracowanie teorii szczęścia 
u Arystotelesa.

492 Na ten temat zob. tamże, s. 26–29 oraz W. Galewicz, Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz 
z Akwinu, Traktat o szczęściu, dz. cyt.

493 Etyka Nikomachejska, 1097a38–40.
494 Tamże, 1097b16–19.
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Tym bezwzględnie ostatecznym i samowystarczalnym celem wszelkiego 
działania jest szczęście. Nie pragnie się go ze względu na jakiekolwiek inne 
rzeczy, jest czymś najbardziej godnym pożądania, nie będąc składnikiem 
sumy poszczególnych dóbr. To jednak wyłącznie formalne cechy szczęścia. 
Jakie zatem można przypisać mu znaczenie?

Co do nazwy tego dobra panuje u większości ludzi niemalże powszechna zgoda; zarów-
no bowiem niewykształcony ogół, jak ludzie o wyższej kulturze upatrują je w szczęściu, 
przy czym sądzą, że być szczęśliwym to to samo, co dobrze żyć i dobrze się mieć495.

Szczęście jest przez ludzi różnie rozumiane. Jedni utożsamiają je z przy-
jemnością, inni z bogactwami i zaszczytami. Opinia na ten temat może się 
zmieniać w zależności od statusu majątkowego, zdrowia itp. Arystoteles wy-
różnia typy życia, z którymi można je utożsamiać496. Po pierwsze, jest to ży-
cie poświęcone rozkoszom i przyjemnościom zmysłowym (bios apolausti-
kos), po drugie, życie poświęcone działalności obywatelskiej (bios politikos) 
i po trzecie, polegające na teoretycznej kontemplacji (bios theoretikos). Spo-
śród tych trzech najmniej wartościowe jest życie typu pierwszego497. Filozof 
twierdzi, iż życie oddane przyjemnościom upodabnia ludzi do niewolników 
i jest właściwe raczej dla „bydła”. Ludzie o wyższej kulturze szukają szczęścia 
w działalności obywatelskiej, którą często utożsamiają ze zdobywaniem za-
szczytów. Zaszczyty jednak są powierzchowne i czynią życie osoby, która się 
im poświęca, zależnym od woli tych, którzy zaszczytów udzielają. Poza tym 
na zaszczyty zasługuje się dzięki dzielności, zatem to raczej dzielność oka-
zuje się dobrem wyższym od działalności politycznej. Jednak i dzielność nie 
może ostatecznie być utożsamiona ze szczęściem, „nie jest bowiem [...] rze-
czą nie do pomyślenia, by ktoś, komu nie brak dzielności, przespał całe życie 
lub spędził je bezczynnie, a ponadto dotknięty był najgorszymi cierpieniami 
i nieszczęściami. Człowieka, któremu takie życie przypadło w udziale, nikt nie 
nazwie szczęśliwym”498. W tym miejscu Arystoteles nie rozstrzyga ostatecz-
nie, jakie adekwatne znaczenie należy przypisać szczęściu. Można się tu tylko 
domyślać, że jeśli stawia problem na zasadzie alternatywy, a odrzuca dwie 
pierwsze możliwości, to właściwa odpowiedź będzie polegała na utożsamie-
niu szczęścia z teoretyczną kontemplacją (theoria). Domysł taki potwierdza, 
formułując tzw. argument z funkcji499.

495 Tamże, 1095a21–24.
496 Tamże, 1095b15–17.
497 Tamże, 1095b12–1096a14.
498 Tamże, 1095b32–1096a3.
499 „Otóż – jeśli swoistą funkcją człowieka jest działanie duszy zgodne z rozumem lub nie bez 

rozumu; i jeśli swoista funkcja człowieka i człowieka etycznie wysoko stojącego jest identyczna 
co do swego rodzaju, tak jak funkcja cytrzysty i cytrzysty wybitnego, [...] jeśli dalej za swoistą 
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Definicję najwyższego dobra można ustalić, biorąc pod uwagę funkcję 
człowieka (ergon). Przy czym funkcja jest tu rozumiana jako specyficzna, 
właściwa tylko danemu gatunkowi własność; jest tym, co w definicji kryje 
się pod pojęciem „różnicy gatunkowej”. Po pierwsze, stwierdza się500, że jeśli 
danym bytom właściwa jest jakaś funkcja, to dobrymi egzemplarzami tego 
rodzaju są byty spełniające ją w sposób dobry. Po drugie, dobre spełnianie 
funkcji jest dla samych przedmiotów czymś dobrym. Po trzecie, funkcję 
danego bytu stanowią czynności właściwe temu bytowi, a w związku z tym, 
że jedyną czynnością, jakiej człowiek nie dzieli z innymi bytami, jest działa-
nie typu racjonalnego (zgodne z rozumem lub przynajmniej nie przeciwko 
niemu), to funkcję człowieka stanowią czynności typu racjonalnego. Z tego, 
co zostało powiedziane, wynika że dobrem dla człowieka jest spełnianie 
czynności polegających na działaniu zgodnym z rozumem (lub przynaj-
mniej nie przeciwko niemu). Dodatkowo „o ile zaś istnieje więcej rodzajów 
tej dzielności (arete), to zgodnie z wymogami najlepszego i najwyższego jej 
rodzaju”501. Zakładając, że Arystoteles jako najwyższą cnotę rozumnej części 
duszy traktuje so phia, to szczęście polegałoby na teoretycznej kontemplacji 
(theoria). Wobec tego theoria byłaby bezwzględnie ostatecznym kryterium 
każdego działania, czyniłaby życie godnym pożądania i wolnym od wszel-
kich braków. Zgodnie z charakterystyką mądrości teoretycznej przedstawioną 
w poprzednich rozdziałach, theoria związana byłaby z episteme i nous, czyli 
ze zdobywaniem wiedzy naukowej i jej niedowodliwych podstaw. Utożsa-
mienie eudaimonia z theoria potwierdzają również fragmenty X księgi Etyki 
Nikomachejskiej i sformułowany tam tzw. argument z boskości502. Arystoteles 
stwierdza, że (a) życie bogów jest szczęśliwe w stopniu najwyższym; (b) od-
powiada za to właściwa bogom aktywność. Natomiast (c) życie ludzkie jest 
szczęśliwe o tyle, o ile spełnia się w nim czynności właściwe bogom; (d) tym, 
co właściwe bogom, nie jest ani działalność praktyczna ani twórczość, a jedy-
nie teoretyczna kontemplacja. Zatem (e) najwyższe szczęście polegać może 

funkcję człowieka uważamy pewien rodzaj życia, a mianowicie działanie duszy i postępowanie 
zgodne z rozumem, za swoistą zaś funkcję człowieka dzielnego to samo działanie wykonywane 
w sposób szczególnie dobry; jeśli wreszcie w ogóle dobrze wykonywana jest każda rzecz, która 
jest wykonywana w sposób zgodny z wymogami swej swoistej dzielności; jeśli tedy to wszyst-
ko tak się ma, to najwyższym dobrem człowieka jest działanie duszy zgodne z wymogami jej 
dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodnie z wymogami najlepszego 
i najwyższego jej rodzaju”, tamże, 1098a10–1098a24; „[...] co bowiem jest swoistą właściwością 
każdego, to jest dlań z natury najlepsze i najprzyjemniejsze. Dla człowieka tedy jest nim życie 
zgodne z rozumem (τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῇ Φύσει κράτιστον καὶ ἥδιστόν ἐστιν ἑκάστῳ: καὶ τῷ 
ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος) [...]”, tamże, 1178a7–8.

500 Zob. W. Galewicz, Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, dz. cyt., 
s. 9–10; O. Dryla, dz. cyt., s. 29.

501 Etyka Nikomachejska, 1098a23 24, tłum. D. Gromska.
502 Zob. tamże, 1178b9–37.



147Analiza filozoficzna koncepcji mądrości Sokratesa, Platona i Arystotelesa

wyłącznie na theoria, a człowiek jest szczęśliwy na tyle, na ile spełnia taką 
właśnie czynność;

[...] istoty mające większą możliwość takiej kontemplacji mają też większą możliwość 
szczęścia, i to nie przypadkiem, lecz ze względu na ową kontemplację, gdyż posiada 
ona sama w sobie wartość bezwzględną. Tak więc szczęście jest pewnym rodzajem 
teoretycznej kontemplacji503.

Zakładając powyższą interpretację, ostatecznym kryterium wszelkiego 
działania byłaby właśnie theoria. Dotyczy to również działania phronimos, 
który musiałby podejmować takie działania, które realizują ten wspomnia-
ny cel. W takiej sytuacji trudno o spełnienie wymagań związanych z cnotą 
etyczną. Takie rozwiązanie byłoby paradoksalne, zważywszy, że cnota etyczna 
stanowi istotny element phronesis.

Powyższa interpretacja nie jest jednak jedyna. W I i X księdze Etyki Niko-
machejskiej oraz I i II księdze Etyki eudemejskiej zawarte są fragmenty co naj-
mniej osłabiające to stanowisko. Theoria, pomimo że jest najdoskonalszym 
wyrazem szczęścia, w pełni przez człowieka nie jest możliwa do realizacji. 
Człowiek w przeciwieństwie do bogów potrzebuje spełnienia warunków 
zewnętrznych, jak m.in. zdrowia i zaspokojenia podstawowych potrzeb504. 
Ważne staje się też posiadanie przyjaciół, potomstwa, zasoby finansowe czy 
wpływy polityczne505. Filozof wskazuje również wyraźnie, że szczęście, pomi-
mo że może nie być tak doskonałe jak w przypadku theoria, to może być też 
utożsamione ze spełnianiem cnót etycznych506. Z kolei w Etyce eudemejskiej 
filozof nie wartościuje cnót etycznych i dianoetycznych ze względu na szczęś-
cie. Obie stanowią konieczny element szczęścia507. Co więcej, na co wskazuje 
O. Dryla, przedstawiony wcześniej argument z funkcji nie musi prowadzić 
do jednoznacznie skrajnie intelektualistycznego wniosku508. Czynności zgod-
ne z rozumem (w tym najwyższego i najlepszego jego rodzaju) mogą być inter-
pretowane szeroko i oznaczać nie tylko aktywność teoretyczną, ale teoretycz-
ną i praktyczną. Wtedy szczęście zawierałoby zarówno intelektualistyczne, jak 
i etyczne wymogi. Przy takiej, szerszej interpretacji szczęścia, człowiek mądry 
spełniać musi wymogi zarówno pierwszego, jak i drugiego rodzaju.

Szczegółowe opracowanie teorii szczęścia (w tym stopień obecności 
w nim czynników intelektualnych i pozaintelektualnych) wykracza poza ramy 
tej pracy. Warto w tym miejscu jednak krótko zwrócić uwagę na niektóre 

503 Tamże.
504 Zob. tamże, 1178b38–10.
505 Zob. tamże, 1099a30–1099b9.
506 Zob. tamże, 1177a1.
507 Etyka eudemejska, ks. 2.1.
508 O. Dryla, dz. cyt., s. 30.
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współczesne jej interpretacje. Wyróżnia się dwa główne stanowiska: intelek-
tualizm (stanowisko to wyrażają m.in. R. Kraut509, R. Heinaman510, J.M. Coo-
per511) oraz inkluzywizm (m.in. J.L. Acrill512, W.F.R. Hardie513). Pierwsze 
z nich głosi, w wersji skrajnej, że szczęście osiąga się wyłącznie, prowadząc 
życie kontemplacyjne i nie wiąże się z byciem osobą dzielną moralnie. Moż-
na zatem, będąc szczęśliwym, jednocześnie nie spełniać obowiązków moral-
nych. W słabszej, umiarkowanej wersji głosi, że cnoty etyczne są niezbędne 
do właściwego praktykowania cnót intelektualnych i życia teoretycznego, 
które są najbardziej wartościowym składnikiem szczęścia. Z kolei zgodnie 
z inkluzywizmem twierdzi się, że teoretyczna kontemplacja jest warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym dla szczęścia (inne warunki to m.in: po-
siadanie przyjaciół, powodzenie finansowe, zdrowie, spełnianie wymogów 
moralnych). Uzyskuje się je poprzez połączenie w jedną całość działań prak-
tycznych i teoretycznych. Zwolennicy takiego stanowiska twierdzą, że Ary-
stoteles nie hierarchizuje rozumu praktycznego i teoretycznego, lecz uznaje, 
że łącznie, ale niezależnie od siebie, stanowią one warunek szczęścia514. Mimo 
pewnych różnic w tych stanowiskach mądrość (sophia lub sophia i phronesis) 
stanowi konieczny warunek szczęścia515.

3.4.7. Podsumowanie

Koncepcja mądrości u Arystotelesa jest zarazem rozwinięciem, jak i pewną 
modyfikacją koncepcji Sokratesa i Platona. Spełnia wiele z potocznych intui-
cji, jakie wiążemy z pojęciem mądrości. Szczególnie jeśli chodzi o ich „dwu-
aspektowość”, tj. uwzględnianie warunku wiedzy i działania na jej podstawie. 
W większym stopniu niż jego poprzednicy zwrócił uwagę na praktyczno-
-etyczny komponent mądrości; wiązało się to, inaczej niż u poprzedników, 
z wyraźnym rozróżnieniem na mądrość teoretyczną i praktyczną. W związku 
z empirycznym charakterem filozofii Arystotelesa mądrość jest realizowalna. 
U poprzedników, m.in. z powodu niedostępności mądrości boskiej (Sokrates) 

509 Zob. R. Kraut, Aristotle on Human Good, Princeton University Press, Princeton 1989.
510 Zob. R. Heinaman, Eudaimonia and self-sufficiency in the ‘Nicomachean Ethics’, „Phro-

nesis” 1988, nr 33.
511 Zob. J.M. Cooper, Reason and Human Good in Aristotle, Harvard University Press, Cam-

bridge 1975.
512 Zob. J.L. Acrill, Aristotle on eudaimonia, w: Essays on Aristotle’s Ethics, red. A.O. Rorty, 

University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1980, s. 15–33.
513 Zob. W.F.R. Hardie, The Final Good in Aristotle’s Ethics, w: Aristotle: A Collection of Criti-

cal Essays, red. J.M.E. Moravcsik, Doubleday, Garden City 1967, s. 297–322.
514 Zob. J. Jaśtal, dz. cyt., s. 173–177.
515 Szczegółowe opracowanie na ten temat zob.: O. Dryla, dz. cyt., s. 51–98 oraz G.J. Hughes, 

dz. cyt., s. 21–51; G.R. Lear, Happiness and the Structure of Ends, w: A Companion to Aristotle, 
dz. cyt., s. 387–401.
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i idealnego charakteru dobra (Platon), było to co najmniej problematyczne. 
U Arystotelesa, po spełnieniu warunków podmiotowych i zewnętrznych 
może być realnie obecna w życiu człowieka. Co więcej, w postaci phrone-
sis, odpowiadając za działanie racjonalne i praktyczne, życie codzienne może 
ułatwiać. Tak jak u Sokratesa i Platona, przedmiotem refleksji człowieka mą-
drego były, odpowiednio, pojęcia i idee, tak u omawianego filozofa oprócz 
pierwszych zasad, fakty jednostkowe. Ogólny rys intelektualistyczno-etyczny 
został jednak zachowany. Mądrość musi opierać się na wiedzy pewnej i racjo-
nalnych standardach rozumowania, musi też wiązać się z wymogami etycznej 
cnoty. A przez związki tych trzech (wiedzy, rozumowania i działania etyczne-
go) ze szczęściem, jest podobnie jak u poprzedników, warunkiem szczęścia.

Mądrość w filozofii Arystotelesa stanowi dwie cnoty rozumnej części 
duszy: mądrość praktyczna (phronesis) oraz mądrość teoretyczna (sophia). 
Pierwsza zdefiniowana zostaje jako trwała dyspozycja do działania oparta 
na trafnym (dobrym) rozważeniu tego, co dobre dla ludzi, i dotyczy dziedziny 
tego, co zmienne i „co może być inaczej”, druga, dotycząca tego, co konieczne 
i niezmienne, jako myślenie intuicyjne (nous) i wiedza naukowa (episteme), 
związana jest z poznaniem pierwszych niedowodliwych zasad i tego, co z nich 
wynika. Istotną rolę w obu pełni ścisłe postępowanie poznawcze, sprowadza-
jące się do oparcia zasad konstruowania wiedzy i działania na sylogizmach, 
naukowym i praktycznym. Ważną rolę odgrywa tu też kształtowanie właś-
ciwych nawyków, ze względu na właściwie obrany cel wszelkiego ludzkie-
go działania. Oba rodzaje mądrości są komplementarne; nie tylko wspólnie 
umożliwiają szczęście, ale mądrość praktyczna bez teoretycznej byłaby obcią-
żona brakiem ze względu na niewystarczającą wiedzę, umożliwiając podjęcie 
właściwego działania (w tym wiedzę o samych prawidłach racjonalności). 
Natomiast mądrość teoretyczna bez praktycznej byłaby co najmniej trud-
na do osiągnięcia m.in. ze względu na brak umiejętności doboru środków 
do tego celu. Cnoty te, jako związane z teoretyczną kontemplacją i życiem 
praktyczno-moralnym, umożliwiają tym samym szczęście, będące dobrem 
samowystarczalnym i bezwzględnie ostatecznym. Jak wspomniano, pomimo 
różnic omawianej koncepcji z tymi wyrażonymi przez poprzedników Ary-
stotelesa pewne elementy zostały nie tylko zachowane, ale też poszerzone 
i utrwalone. Oprócz rysu intelektualistyczno-etycznego i warunku mądro-
ści dla szczęśliwego i etycznego życia, elementem tym jest niedyskursywny 
aspekt mądrości (noesis u Platona, nous u Arystotelesa), oraz fakt powiązania 
życia kontemplacyjnego opartego na sophia z boskością.



Rozdział 4

Wnioski i uwagi krytyczne

Problematyka mądrości pojawia się w myśli filozofów zarówno przed, jak 
i po Sokratesie, Platonie i Arystotelesie, jednak żaden z filozofów nie sfor-
mułował jej w sposób tak precyzyjny i kompleksowy jak w przypadku oma-
wianych myślicieli. Analiza mądrości stanowiła tu jeden z najważniejszych 
elementów refleksji filozoficznej. Trudno również o filozofa, który wniósłby 
do analizy problematyki mądrości tyle, co ci filozofowie, a jednocześnie, by 
nie było to w większości powtórzenie ich tez. W analizach prowadzonych 
przez tych filozofów odnajdziemy zarówno próby definicyjne tego pojęcia, 
założenia filozoficzne, które stoją za przyjętym stanowiskiem, relację mą-
drości do innych pojęć, jak np. szczęście i dobro, krytykę konkurencyjnych 
stanowisk, metody jej osiągania czy konsekwencje praktyczne (w tym poli-
tyczno-społeczne). Koncepcje te odcisnęły swe piętno zarówno w naukach 
humanistycznych, jak i społecznych. Stanowią paradygmat nie tylko dla two-
rzących w czasach późniejszych filozofów, ale i psychologów czy pedagogów, 
którzy albo wprost na te ustalenia się powołują albo też, w swych koncep-
cjach jako istotny element mądrości zawierają te, na które wcześniej wskazali 
Sokrates, Platon i Arystoteles. Z ustaleń tych korzysta się zatem w sposób 
bezpośredni lub pośredni po dziś dzień.

Nie powtarzając tez zawartych w przedstawionych wcześniej podsumowa-
niach koncepcji każdego z myślicieli, wskażę tylko cechy charakterystyczne, 
które odnaleźć można w każdej z trzech koncepcji, wspólne omawianym fi-
lozofom. Na potrzeby dalszych rozważań warto przypomnieć jedynie ogólne 
sformułowanie rozumienia mądrości u omawianych myślicieli.

W przypadku Sokratesa wyróżnić można dwa podstawowe sformułowania 
mądrości: mądrość boską i ludzką. Pierwsza to wiedza pewna, będąca w pełni 
adekwatną odpowiedzią na pytanie „Co to jest X?”. Druga to wiedza w sensie 
słabszym, niepewna, na miarę ludzkich, ograniczonych możliwości poznaw-
czych i ta, która wyraża się w twierdzeniu: „Wiem, że nic nie wiem”. Dotyczy 
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ona w szczególności dziedziny zachowań etycznych. Jest to odpowiedź na py-
tanie „Co to jest X”, ale z domniemaniem, że odpowiedź na to pytanie nie jest 
odpowiedzią w pełni adekwatną. Platon utożsamia mądrość z wiedzą o cha-
rakterze pojęciowo-mistycznym (niedyskursywnym). Jest to wiedza pewna, 
rozumiana jako prawdziwe i uzasadnione przekonanie, której dziedziną są 
idee (w szczególności idea dobra) i relacje między nimi. Mądrość platońska 
w dużym stopniu pokrywa się z mądrością boską w rozumieniu Sokratesa. 
Ostatnia z analizowanych koncepcji, koncepcja Arystotelesa, wyróżnia dwa 
rodzaje mądrości: praktyczną i teoretyczną. Pierwsza to trwała dyspozycja 
do działania oparta na trafnym (dobrym) rozważeniu tego, co dobre dla ludzi, 
i dotyczy dziedziny tego, co zmienne i „co może być inaczej” (obejmuje to, 
co jednostkowe). Druga odnosi się do tego, co niezmienne (obejmuje wyłącz-
nie to, co ogólne i konieczne), jako myślenie intuicyjne i wiedza naukowa, 
związana jest z poznaniem pierwszych niedowodliwych zasad i tego, co z nich 
wynika. Mądrość teoretyczna pokrywa się w dużym stopniu z mądrością 
w rozumieniu Platona i mądrością boską w rozumieniu Sokratesa – to system 
twierdzeń zarazem prawdziwych i uzasadnionych.

Już te ogólne sformułowania mądrości, obok różnic, ukazują wspólne ce-
chy koncepcji wyróżnionych myślicieli. Ze względu na wybrane aspekty te 
wspólne cechy to m.in.:

(1) Aspekt ontologiczny
Mądrość odnosi się do tego, co istnieje w sposób podstawowy, realny. Należy 
jednak dodać, że wyrażenie „to, co istnieje w sposób podstawowy” jest przez 
tych myślicieli różnie rozumiane. Dla Sokratesa będzie to niejednoznaczne, 
„to co wyrażalne w definicji”, dla Platona – idee, dla Arystotelesa – substan-
cje pierwsze. W przypadku sokratejskiej mądrości ludzkiej pełne ujęcie tego, 
co istnieje realnie, jest niespełnionym ideałem, możliwym tylko dla bogów 
– mądrych w pełnym tego słowa znaczeniu. Platoński miłośnik mądrości uj-
muje idee i relacje między nimi, z kolei u Arystotelesa mądrość (praktyczna) 
odnosi się do faktów jednostkowych, a jeśli uznać, że to, co istnieje w sposób 
podstawowy, to również forma, to mądrość teoretyczna, która to ujmuje bę-
dzie też tego dotyczyć.

(2) Aspekt epistemologiczny
Mądrość wiąże się z poznaniem, wiedzą; zarówno w sensie słabym, jak i moc-
nym. Sokratejskie nietrwałe, ale prawdziwe przekonania stanowią podstawę 
mądrości ludzkiej, natomiast prawdziwe i uzasadnione, a za tym trwałe, są 
tym samym co mądrość boska i mądrość w ogóle dla Platona. Podobnie 
u Arystotelesa, w szczególności w przypadku mądrości teoretycznej, która 
stanowi system takich przekonań wraz ze stanowiącymi ich logiczną podsta-
wę niedowodliwymi zasadami.
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(3) Aspekt etyczny
Mądrość jest ściśle związana z dziedziną etyczności. Sokrates dokonywał 
analizy „spraw dla człowieka najistotniejszych”, a rozumiał przez nie właś-
nie sprawy moralności. Dla Platona dobro stanowiło najwyższy przedmiot 
mądrości. Z kolei dla Arystotelesa, w przypadku mądrości praktycznej, kry-
terium właściwego działania stanowiło „to, co dobre dla człowieka”. Mądrość 
dla każdego z tych filozofów stanowiła warunek zachowania etycznego.

(4) Aspekt aksjologiczny
Mądrość wiąże się z duszą rozumną, w największym stopniu oddającą właści-
wą funkcję człowieka. Zgodnie z ogólnym rozumieniem pojęcia funkcji u tych 
myślicieli, twierdzi się, że jeśli funkcją człowieka jest działanie zgodne z rozu-
mem, to dobrem dla człowieka jest spełnianie tej funkcji. Dodatkowo jest to też 
istotny czynnik szczęśliwości. Mądrość związana z realizacją wspomnianej 
funkcji będzie stanowić nie tylko wymóg epistemiczny, ale i moralno-aksjo-
logiczny – jest dla człowieka wartością i przyczynia się do jego szczęśliwości.

(5) Aspekt logiczny
Mądrość jako poznanie tego, co podstawowe, stanowi bazę pojęć, twierdzeń 
i reguł wnioskowania dla wszelkich innych nauk. Jest wiedzą fundamentalną, 
która traktowana jako zbiór aksjomatów jest przesłanką dla każdej możliwej 
teorii naukowej. Odnosi się to w szczególności do „mocnych” wersji mądro-
ści: boskiej u Sokratesa, mądrości w ogóle u Platona i teoretycznej u jego 
ucznia. Dodatkowo, w każdym przypadku mądrości, musi ona w istotnej czę-
ści spełniać najwyższe standardy racjonalności (dialog sokratejski, dialektyka 
Platona, sylogizmy u Arystotelesa).

(6) Aspekt mistyczno-teologiczny
Mądrość jest nie tylko wiedzą naukową, dyskursywną, wyrażalną w pojęciach, 
ale też intuicyjną, niedyskursywną. Polega w części na intuicyjnym wglądzie, 
który Platon określa jako noesis, a Arystoteles utożsamia z myśleniem intui-
cyjnym. Ten mistyczny element jest tym, co „zbliża” człowieka do boskości.

(7) Aspekt polityczno-społeczny
Tylko mądry przywódca jest w stanie właściwie zadbać o dobro państwa 
i obywateli. Taki przywódca dysponuje właściwą wiedzą – wie, do czego po-
winno dążyć państwo, wie, jak ten cel zrealizować, i wie, jakie cnoty rozwijać 
w obywatelach oraz w jaki sposób to robić. Spełnienie tych warunków przy-
czynia się do pomyślności państwa i samych obywateli.

Pozornie jedna z podstawowych różnic w rozumieniu mądrości między 
Sokratesem i Platonem a Arystotelesem sprowadza się do tego, że dwóch 
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pierwszych wiąże mądrość wyłącznie z wiedzą, nie dostrzegając jej bieguna 
praktycznego, tj. działania, a dostrzega to dopiero Arystoteles (w postaci mą-
drości praktycznej). Elementem różnicującym te koncepcje byłoby tu zatem 
działanie zgodne z wiedzą (praktyczny aspekt mądrości). Stanowisko takie 
nie jest jednak w pełni uzasadnione. Mimo tego, że Sokrates i Platon w cha-
rakterystykach mądrości bezpośrednio wskazują wyłącznie na wiedzę, to jed-
nak warunek działania zgodnie z nią jest w ich koncepcji założony. Staje się 
to widoczne, kiedy zwróci się uwagę na fakt uznawania przez nich stanowiska 
intelektualizmu etycznego. Zgodnie z nim twierdzi się, wiedza etyczna jest 
warunkiem zachowania etycznego. Wystarczy słabsza wersja tego stanowi-
ska (wiedza etyczna jest warunkiem wystarczającym działania etycznego), by 
odrzucić możliwość, że dana osoba wie, jak działać, a jednocześnie w sytua-
cji, która tego wymaga, nie podejmuje zgodnego z wiedzą działania. Sytua-
cja, w której jakaś osoba posiada pełną wiedzę (np. odnoszącą się do spraw 
etycznych), a jednocześnie nie podejmuje zgodnego z nią działania, nie jest 
możliwa na gruncie koncepcji tych dwóch myślicieli. Zatem zarówno u So-
kratesa, Platona jak i Arystotelesa mamy do czynienia z dwoma warunkami 
mądrości: wiedzy i działania, a różnica polega jedynie na tym, że Arystoteles 
artykułuje to wprost, w postaci koncepcji mądrości praktycznej, natomiast 
jego poprzednicy w sposób pośredni – jest to widoczne po uwzględnieniu 
tezy intelektualizmu etycznego. Biorąc pod uwagę te dwa główne elementy 
trzech koncepcji, można stwierdzić, że są one (koncepcje) również w tym 
względzie do siebie zbliżone.

Sformułowania definicji zaproponowane przez trzech omawianych fi-
lozofów w dużym stopniu oddają niektóre intuicje, które wiąże się ze zna-
czeniem pojęcia „mądrość”. Jako ich konieczny element wskazuje się wiedzę 
(szczególnie wiedzę etyczną) oraz zgodne z nią działanie. W ujęciu ogólnym, 
zbiorczym, warunkiem uznania danej osoby za mądrą jest to, by osoba taka 
posiadała wiedzę (w szczególności na temat pryncypiów etycznych) oraz by 
faktycznie działała zgodnie z tą wiedzą. Istotna jest też skromność poznaw-
cza jako postawa autokrytyczna, która wiąże się z otwartością na ewentualną 
modyfikację przekonań. Nie wystarczy tylko wiedzieć, podobnie jak nie wy-
starczy wyłącznie działać. W ten sposób za osobę mądrą nie zostanie uznana 
ta, która wie, jak działać etycznie, ale nie dysponuje właściwym uzasadnie-
niem – działa zgodnie z regułą, lecz nie wie, z jakiego powodu lub powód ten 
jest przyjęty błędnie516. Podobnie, jeśli ktoś wie, co, dlaczego i w jaki sposób 
należy zrobić, jednak nie podejmuje działania.

516 Można przypuszczać, że podobne intuicje kryją się za analogicznym przykładem, który 
podaje J. Tischner, pisząc o warunkach koniecznych uznania danej osoby za postępującą etycz-
nie: „Wyobraźmy sobie [...] kogoś, kogo doskonale wyuczono, jak ma się zachowywać na wy-
stawie dzieł sztuki. Dano mu do rąk przewodnik po wystawie, w którym jest zaznaczone, które 
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Omawiane w książce koncepcje mimo zalet, które wynikają m.in. z faktu 
ich komplementarności czy spełniania przez nie w pewnym zakresie intuicji 
językowych, nie unikają pewnych problemów. Poniżej przedstawione zostaną 
wybrane z nich:

(1) Pierwszy dotyczy tych koncepcji, których istotnym komponentem jest 
intelektualizm etyczny, a mądrość stanowi warunek wystarczający dla zacho-
wania etycznego (Sokrates i Platon). Skrajną wersją racjonalizmu związaną 
z tymi koncepcjami jest stanowisko Platona wyrażone w Fedonie. Ich istot-
nym rysem jest pominięcie tego, co związane z cielesnością, w tym emocji. 
Mogą one zakłócać proces poznawczy, a za tym właściwy osąd i dalej, zacho-
wanie. Ten racjonalizm nie uzyskuje jednak potwierdzenia w najnowszych 
badaniach nad moralnością517. W skrócie nie tylko stanowią one nieodłączny 
element w podejmowaniu decyzji moralnych ale, co więcej, ich brak może 
powodować zachowania amoralne. W sytuacjach możliwości bezpośrednie-
go zadania cierpienia drugiej osobie (np. jak w eksperymencie z mostkiem 
– zrzucenie jednej osoby z mostku w celu zatrzymania pociągu i w ten spo-
sób uratowania pięciu innych osób znajdujących się na drodze tego pociągu) 
aktywne są starsze ewolucyjnie (od tych odpowiedzialnych za racjonalność) 
struktury mózgu, odpowiedzialne za emocje. Decyzje moralne w takich sy-
tuacjach podejmowane są automatycznie bez zaangażowania struktur racjo-
nalnych. Ich racjonalne wyjaśnienie tworzone jest wtórnie jako kontekstual-
nie zaangażowana próba zrozumienia tego automatycznego procesu. Część 
z tego, co określa się podstawami moralności (poczucie sprawiedliwości, em-
patia, wzajemność) wspólna jest ludziom i zwierzętom (m.in. szympansy), 
które nie konstruują pogłębionego uzasadnienia dla podejmowanych działań. 
Co więcej, brak emocjonalnego zaangażowania w procesach podejmowania 
decyzji moralnych charakterystyczny jest dla psychopatów, którzy uzasad-
niając racjonalnie podejmowane decyzje, mogą zachowywać się sprzecznie 
z podstawowymi intuicjami moralnymi (np. zabójstwo dla zdobycia dużej 

dzieło jest warte wielkiego podziwu, a które podziwu umiarkowanego. Zwiedzający wystawę 
człowiek zachowuje się na zewnątrz jak prawdziwy znawca sztuki. Sprawiedliwie rozdziela i spra-
wiedliwie reaguje dezaprobatą. Naprawdę jednak nic nie rozumie”. I dalej: „Coś podobnego grozi 
człowiekowi ukształtowanemu przez etykę technologiczną [etykę opartą na regułach, bez ich 
uzasadnienia i internalizacji – przyp. T.L.]. W najlepszym razie jest ona w stanie pouczyć go 
o tym, jak ma w poszczególnych sytuacjach udawać moralność, ale rzetelnej moralności nie jest 
w stanie go nauczyć”, J. Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2002, s. 362.

517 Na ten temat zob. m.in. J. Haidt, The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intu-
itionist Approach to Moral Judgment, „Psychological Review” 2001, nr 108/4, s. 814–834; J. Vetu-
lani, dz. cyt., s. 141–161; F. de Wall, dz. cyt.; J.D. Greene, L.E. Nystrom, A.D. Engell, J.M. Darley, 
J.D. Cohen, The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment, „Neuron” 2004, 
nr 44(2), s. 389–400; S. Baron-Cohen, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, tłum. A. No-
wak, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014.
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sumy pieniędzy w celu zaspokojenia własnych potrzeb). Gdyby emocje nie 
brały udziału w procesie podejmowania decyzji moralnych, pozostawałaby 
wyłącznie czysta kalkulacja (czynnik racjonalny), który może prowadzić 
do zachowań sprzecznych z tym, co uznaje się za etyczne. Koncepcje mą-
drości w zakresie tu omawianym nie wychodzą obronną ręką z konfrontacji 
ze wspomnianymi tu badaniami.

(2) Problem drugi związany jest z koncepcjami mądrości, których istotnym 
elementem jest wiedza episteme (prawdziwe i uzasadnione przekonanie). Do-
tyczy zatem mądrości boskiej u Sokratesa, mądrości w ogóle u Platona oraz 
mądrości teoretycznej u Arystotelesa. Problem ten związany jest z dwoma 
kwestiami: definicja tak rozumianej wiedzy jest (2a) zbyt wąska i (2b) zbyt 
szeroka.

Ad (2a). Zakładając, że episteme to w ogólnym ujęciu prawdziwe i uzasad-
nione przekonanie, należy uznać, że jeśli co najmniej jeden z wymienionych 
warunków tak rozumianej wiedzy nie jest spełniony, to dana osoba nie po-
siada wiedzy i nie jest mądra. Co jednak w sytuacji, kiedy w przypadku oso-
by O spełnione są wszystkie warunki, z wyjątkiem warunku prawdziwości, 
ale biorąc pod uwagę stan wiedzy w czasie wypowiadania przez O zdania 
„wiem, że p”, jego przekonanie jest wysoce uzasadnione. W takiej sytuacji 
należałoby uznać, że O nie wie, że p. Jako przykład może posłużyć teoria 
Kopernika518. Uczony ten posiadał uzasadnione relatywnie do ówczesnego 
stanu wiedzy przekonania, że Ziemia obraca się wokół Słońca po orbitach 
kolistych. Zdanie wyrażające to przekonanie jest jednak fałszem; późniejsze 
badania obaliły ten pogląd, a faktem jest, że Ziemia obraca się wokół Słońca 
po orbitach eliptycznych. W takiej sytuacji trzeba by uznać, że Kopernik nie 
wiedział, że Ziemia obraca się wokół Słońca po orbitach kolistych. Wydaje 
się jednak, że jest to twierdzenie w pewnym stopniu kontrintuicyjne. Wyda-
je się, że uzasadnione jest przyznać temu uczonemu wiedzę w tym zakresie, 
tym bardziej że możliwości badawcze w jego czasach nie pozwalały jeszcze 
na potwierdzenie zdania, które później okazało się prawdziwe. Jak twierdzi 
J.  Woleński, „gdyby przyjąć klasyczną koncepcję wiedzy, to musielibyśmy 
w konsekwencji stwierdzić, że przynajmniej w historii nauk empirycznych 
nikt niczego nie wiedział”519. Problem ten przenosi się na zagadnienie mą-
drości. Jeśli episteme jest podstawą mądrości, to każdy, kogo przekonania są 
fałszywe, ale uzasadnione ze względu na stan ówczesnej wiedzy, nie mógłby 
zostać uznany za mądrego. W takiej sytuacji mądrym we właściwym zna-
czeniu mogłaby zostać uznana wyłącznie istota boska, a jeśli któryś z ludzi, 

518 Zob. J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., s. 370–374.
519 Tamże, s. 370.
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to bardzo niewielu. To jednak wydaje się przeczyć intuicjom, zgodnie z któ-
rymi za mądrą można uznać osobę, która działa zgodnie z własnymi prze-
konaniami, które na dany stan wiedzy są uzasadnione, jednak w niewielkim 
stopniu błędne. Próby rozwiązania tego problemu sprowadzają się m.in. 
do osłabienia warunku prawdziwości i uzasadnienia. Jedna z możliwości jest 
następująca520: S wie, że p, wtedy i tylko wtedy, gdy (i) S jest przekonany, że p; 
(ii) S domniemywa, że p jest prawdą; (iii) biorąc pod uwagę osiągalny dla S 
stan wiedzy, S posiada uzasadnienie dla domniemania prawdziwości.

Ad (2b). Kwestia druga wiąże się z tzw. problemem Gettiera; warunki zało-
żone w episteme nie są wystarczające, by uznać daną osobę za posiadającą 
wiedzę. Obrazuje to następująca, hipotetyczna sytuacja521. Osoba O ogląda 
w telewizji pojedynek tenisowy między S i S’, który wygrywa S. Po meczu, 
w tym samym dniu do O dzwoni znajomy O’, który pyta o wynik tego poje-
dynku. O odpowiada, że wygrał S. Podczas meczu zdarzyła się jednak awaria 
kamer i telewizja pokazała przekaz z poprzedniego roku, w którym w po-
dobnych warunkach mecz rozgrywali ci sami zawodnicy i który skończył się 
tym samym rezultatem. W tej sytuacji: O jest przekonany, że wygrał S; zdanie 
wyrażające to przekonanie jest prawdziwe; O dysponuje uzasadnieniem dla 
swojego przekonania. Jednak pomimo tego, że warunki wiedzy episteme są 
spełnione, twierdzenie, że O wiedział, że wygrał S, trudno jest uznać; O nie 
widział tego, co działo się na korcie, a swoją „wiedzę” zdobył dzięki sprzyja-
jącemu zbiegowi okoliczności. Jeśli uznać ten przykład za adekwatny, to za-
kładając, że episteme jest składnikiem mądrości, trzeba by do osób mądrych 
zaliczyć takie, które swoją wiedzę zdobyły w sposób analogiczny do przed-
stawionego, tj. dzięki sprzyjającemu zbiegowi okoliczności, a to wydaje się 
trudne do zaakceptowania522.

Należy dodać, że słabością tej krytyki zastosowanej do problematyki mą-
drości jest to, że nie uwzględniają całości kontekstu filozofii analizowanych 
myślicieli. Po pierwsze, episteme w każdym przypadku powstaje z wiarygod-
nych źródeł. Pomijając oczywiste odrzucenie jakiegokolwiek błędu w przy-
padku mądrości boskiej, u Platona jest to ogląd idei, u Arystotelesa intuicyjne 
ujęcie pierwszych zasad czy obserwacja. O ile całość procedury analizy filo-
zoficznej została przeprowadzona poprawnie, to wiedza uzyskana dzięki tym 
źródłom nie może być fałszywa. Założona w tych przypadkach przyczynowa 
teoria odniesienia uniemożliwia uznanie za uzasadnione przekonania, które 

520 Zob. tamże, s. 371–372.
521 Podaję za: tamże, s. 382–383. Na temat „problemu Gettiera” w związku z problematyką 

mądrości zob. G.B. Matthews, dz. cyt., s. 112.
522 Należy dodać, że problem Gettiera, mimo że wpływowy we współczesnej epistemolo-

gii, to jednak poddawany jest krytyce. Na ten temat zob. J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., 
s. 381–386.
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powstało w wyniku sprzyjającego zbiegu okoliczności, a nie przez bezpośred-
ni kontakt z przedmiotem wiedzy. W tej sytuacji o osobie z przypadku (2b) 
nie można stwierdzić, że dysponuje uzasadnieniem. Z kolei krytyka wyrażona 
w (2a), mimo że trafna z perspektywy pewnych intuicji językowych, może być 
zgodna z myślą filozofów. Mianowicie przy osłabieniu warunków wiedzy (np. 
uzasadnienia), byłoby to bliskie temu, co Sokrates, Platon i Arystoteles uznali 
za wiedzę niepewną, nietrwałą, w słabszym sensie (doxa). Ale jako taka nie 
byłaby istotnym składnikiem mądrości (poza mądrością ludzką u Sokrate-
sa). Filozofowie ci zakładali (przynajmniej przy niektórych interpretacjach), 
że episteme jest dostępna. Ktoś, kto ma prawdziwe przekonania, ale bez ade-
kwatnego uzasadnienia, nie może być uznany za posiadającego wiedzę. Jedną 
z przyczyn może być to, że taka osoba nie przeprowadziła właściwej proce-
dury analizy filozoficznej. A fakt, że takich osób może być niewiele lub że nie 
istnieje żaden mądry człowiek, nie musi stanowić dla nich problemu.

(3) Kolejna wątpliwość wiąże się z pojęciem funkcji u trzech filozofów (do-
tyczy to szczególnie argumentu z funkcji u Arystotelesa). Jest to istotne 
ze względu na problem mądrości, jako że funkcja człowieka wyznacza czyn-
ności, których spełnianie jest dobrem dla człowieka; mądrość, jako element 
poznania rozumowego, jest ściśle związana z taką czynnością. Upraszcza-
jąc, można stwierdzić, że jeśli F jest funkcją specyficzną S-a, to spełnianie 
F jest dobrem dla S-a oraz że funkcja specyficzna S-a jest tym, co odróżnia 
go od innych obiektów należących do rodzaju, do którego należy S. W przy-
padku człowieka funkcją tą jest zdolność do poznania rozumowego. Jednak 
teza ta może prowadzić do trudnych do zaakceptowania na gruncie filozofii 
omawianych myślicieli konsekwencji. Jeżeli bowiem okazałoby się, że zdol-
ności poznawcze (tak jak to widzieli omawiani filozofowie) nie są właściwe 
tylko ludziom, to należałoby uznać, że mądrość, będąca realizacją tych zdol-
ności, nie jest szczególnym dobrem (wartością) dla człowieka, a co najwyżej 
jedną z wielu wartości. Współczesnej nauce znane są gatunki zwierząt, które 
zdolne są do aktywności poznawczej, jak np. myślenie symboliczne (m.in. 
szympansy)523. Z pewnością nie jest to porównywalny poziom do człowieka, 
ale różnica może tu polegać na tej ilościowej, a nie koniecznie jakościowej. 
Poza tym, nawet uznając zdolność do poznania rozumowego za własność wy-
różniającą człowieka od innych zwierząt, nie musi to oznaczać, że nic poza 
tym go nie wyróżnia. Nie ma jednoznaczności w tej kwestii, ale pojawiające 
się możliwości to m.in. zdolność do tworzenia kultury, sztuki, religii, języ-
ka, szczególny rodzaj intencjonalności czy humor. Jeśli tak, to zgodnie z ar-

523 Na ten temat zob. m.in. R. Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, tłum. B. Kucharzyk, 
Copernicus Center Press, Kraków 2015; tegoż, Człowiek. Biografia, tłum. Ł. Lamża, Copernicus 
Center Press, Kraków 2016; F. de Wall, dz. cyt.
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gumentem z funkcji każdy z tych elementów mógłby stanowić wartość dla 
człowieka na równi z mądrością. Nie jest to jednak zgodne z wymową teorii 
filozofów. W tej sytuacji argument z funkcji, będący jedną z podstaw koncep-
cji mądrości omawianych myślicieli, byłby wyraźnie osłabiony. 

(4) Czwarty problem również wiąże się z argumentem z funkcji, a dotyczy 
jego formalnych własności. Problematyczne jest przejście od „F jest funkcją 
specyficzną S-a” do „spełnianie F jest dobrem dla S-a”. Nie ma ono uzasad-
nienia ani logicznego, ani pragmatyczno-językowego. Raczej nie mówi się, 
że dobrem dla np. sprzedawcy w sklepie jest sprzedaż towarów, nawet gdy-
by był w tym wyjątkowo skuteczny. Jest to mało intuicyjne użycie terminu 
„dobro”. Problem ten jest szczególnie widoczny w przykładzie złodzieja sa-
mochodów. Jego specyficzna funkcja związana jest z okradaniem, ale trudno 
o stwierdzenie, że kradzież (w tym szybka i niewykrywana) jest dla niego do-
brem. Wydaje się, że Arystoteles używa w argumencie z funkcji pozamoral-
nego znaczenia „dobra”. Jeśli ktoś twierdzi: „Ten muzyk jest dobry”, to właści-
we sformułowanie powinno brzmieć: „To jest dobry muzyk” i nie można tego 
zdania rozłożyć na dwa następujące: „On jest muzykiem” i „On jest dobry”. 
Można być dobrym muzykiem, a nie być dobrym człowiekiem. Podobnie 
jak można być dobrym złodziejem, a nie być dobrym człowiekiem. Termin 
„dobro” oznacza tu mniej więcej tyle, że muzyk, o którym mowa, w wyso-
kim stopniu spełnia funkcję związaną z byciem muzykiem (np. sprawnie gra 
na instrumencie). Moralne użycie dobra oddają zdania typu: „Pomoc innym 
jest dobrem” czy „Zdrowie jest dobrem”. Znaczenie tych zdań jest inne niż: 
„Ta pomoc jest dobra” czy „To zdrowie jest dobre”. Bycie dobrem oznacza 
mniej więcej tyle co „bycie godnym pożądania” i wprost stanowi bezwzględną 
wartość bądź prowadzi do niej. Założone w argumentacji Arystotelesa zna-
czenie dobra wydaje się tym pierwszym (znaczenie pozamoralne), podczas 
gdy poznawczo i etycznie bardziej wartościowe byłoby drugie (moralne). Jeśli 
to użycie pozamoralne, to nie rozwiązuje się tu jednocześnie problemu przej-
ścia z opisu do powinności. Nie pozwala to zatem stwierdzić, że mądrość jest 
czymś wartościowym moralnie, moralną powinnością. Można bronić tego 
argumentu przez założenie, że chodzi w nim o specyficzną funkcję człowieka 
w ogóle. Wtedy jednak wraca problem m.in. ewentualnej wielości tych funk-
cji jak w punkcie (3).

(5) Ostatni z wybranych problemów dotyczy koncepcji mądrości u Arysto-
telesa i wynika z przyjęcia w etyce metody, która pozwolić ma na ustalenie 
tego, co oznacza „dobro najwyższe” i „eudaimonia”. Jako podstawę przyj-
muje się w niej metodę empiryczną, badanie ludzkich przekonań (endoxa) 
na ten temat. Nie tylko ludzie z wyższych warstw społecznych, ale i niewy-
kształceni utożsamiają dobro ze szczęściem. Czym jednak ono jest? Filozof 
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odpowiada, że jest nim najwyższe dobro, jakim okazuje się, w skrócie, głów-
nie teoretyczna kontemplacja. Po drodze spośród alternatywnych sposobów 
życia odrzuca takie, jak życie oddane przyjemnościom i aktywność obywa-
telska. W argumentacji, jaką przedstawia Arystoteles, pojawia się jednak 
pewna trudność. Przy założeniach, jakie czyni Arystoteles, tj. metody em-
pirycznej, nie do końca można się zgodzić z niemożliwością potraktowania 
życia skupionego na przyjemnościach i na aktywności obywatelskiej jako 
szczęścia. Powodem odrzucenia ich przez Arystotelesa jest fakt, iż są one za-
leżne od innych dóbr, są pośrednie i przewyższalne. Nie spełniają warunków 
bezwzględnej ostateczności i samowystarczalności. Co jednak oznaczają te 
warunki? Można zaproponować dwie interpretacje: (a) metafizyczna (reali-
styczna): X jest bezwzględnie ostateczne wtw., gdy nie zależy przyczynowo 
od czegokolwiek innego; X jest samowystarczalne wtw., gdy nie istnieje real-
nie nic, co miałoby od tego większą wartość i było wolne od wszelkich bra-
ków; (b) psychologiczna: X jest bezwzględnie ostateczne wtw., gdy S uznaje 
X za najwyższy przedmiot swojego dążenia; X jest samowystarczalne wtw., 
gdy S uznaje X za nieprzewyższalną wartość i wolne od wszelkich braków. 
Bezwzględna ostateczność i samowystarczalność w sensie metafizycznym nie 
musi pokrywać się z użyciem psychologicznym. Ktoś może bowiem twier-
dzić, że za ostateczne i w największym stopniu godne pożądania uznaje do-
znawanie namiętności, mimo że będzie ono przyczynowo zależne od obec-
ności i woli innych osób. Podobnie z zaszczytami; ktoś może utożsamiać je 
ze szczęściem, chociaż same zaszczyty będą zależały od czegoś innego. Sama 
analiza empiryczna nie jest w stanie wskazać, które ze wspomnianych zna-
czeń, (a) lub (b), należy przyjąć. Arystoteles rozstrzyga to jednak na korzyść 
interpretacji meta fizycznej. Sformułowanie tych warunków w sensie meta - 
fizycznym wydaje się decyzją arbitralną, a nie wnioskiem z analizy danych em-
pirycznych. Takie rozstrzygnięcie może też sugerować założenie tego, co ma 
być dowiedzione. Jeżeli zgodzić się na te uwagi, to filozof w rozważanym kon-
tekście nie przedstawia wiarygodnego uzasadnienia, że szczęście wiązane ma 
być z mądrością, równie dobrze mogą to być namiętności lub zaszczyty. Pró-
ba obrony stanowiska Arystotelesa może odwoływać się do uwzględnienia 
realizmu jego stanowiska filozoficznego, co uzasadniać może interpretację 
metafizyczną rozważanych pojęć. Nie usuwa to jednak w całości problemu, 
ponieważ niektóre fragmenty jego dzieł sugerują, że mądrość zależy m.in. 
od urody i zdrowia. Jeśli mądrość zależy od urody i zdrowia, a te ostatnie nie 
zależą od mądrości, to uroda i zdrowie są przewyższalne.

Na zakończenie autor zaznacza, że ze względu na zakres tematyczny książ-
ki, nie zostało w niej podjęte zagadnienie po części związane z mądrością, 
mianowicie zagadnienie głupoty (amathia). W dziełach Platona i Arystote-
lesa pojawiają się wzmianki na ten temat, jednak dla całości ich filozofii nie 
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wydają się tak istotne jak mądrość. W tym miejscu odsyłam jedynie do wy-
branych fragmentów dzieł omawianych filozofów i artykułów związanych 
z tym problemem: Platon, Sofista, 228d9–230d4; Fileb, 12c1–d7 45d4–46a6, 
47b2–49e6; Uczta, 203b1–204c5; Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. VII; 
M. Frede, Plato’s Sophist on False Statements, w: The Cambridge Companion 
to Plato, red. R. Kraut, Cambridge University Press, New York 1999, s. 397–
424; T. Irwin, Plato’s Ethics, Oxford University Press, Oxford 1995, s. 349–351; 
R.J. Sternberg, Foolishness, w: A Handbook of Wisdom. Psychological Perspec-
tives, red. R.J. Sternberg, J. Jordan, Cambridge University Press, New York 
2005, s. 331–352.



Zakończenie

Przedmiotem analizy w niniejszym studium uczyniono koncepcje mądro-
ści w filozofii myślicieli starożytnych, Sokratesa, Arystotelesa i Platona. Uza-
sadnieniem podjęcia takiego tematu była m.in. istotna rola pojęcia mądrości 
zarówno w dyskursie naukowym, jak i potocznym; paradygmatyczność dla 
ustaleń myślicieli tworzących w okresach po wspomnianych filozofach; fakt 
spełniania przez nie intuicji związanych z rozumieniem tego pojęcia; szero-
ki zakres oddziaływań tych koncepcji zarówno w filozofii, jak i w naukach 
społecznych, jak również to, że dla omawianych filozofów pojęcie mądrości 
stanowiło istotny element prowadzonych przez nich badań filozoficznych 
(w późniejszych okresach trudno o tak precyzyjne i komplementarne ustale-
nia w tym zakresie). W książce dokonano analiz filozoficznej koncepcji mą-
drości, w ramach których uwzględniono takie elementy, jak: założenia filozo-
ficzne, definicje, rolę mądrości w strukturze myśli filozoficznej omawianych 
filozofów, relacje do innych pojęć, jak m.in. szczęście, dobro, cnota, metody 
osiągania mądrości oraz aspekt praktyczno-społeczny, dokonano również 
analizy porównawczej i krytycznej.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że pomimo pewnych różnic w ro-
zumieniu mądrości w przypadku omawianych filozofów podstawowa treść 
tego pojęcia pozostaje istotnie podobna. Nie można w tym przypadku mó-
wić o zmianach rewolucyjnych. Następcy danego poprzednika albo konty-
nuowali jego myśl, albo twórczo ją modyfikowali lub konstruowali własną 
na podstawie krytyki poprzedników. Ważnym modyfikatorem tych koncepcji 
były założenia filozoficzne przyjęte przez tych filozofów (m.in. ontologicz-
ne i epistemologiczne), w każdym jednak przypadku zachowany został rys 
epistemologiczno-etyczny. W ujęciu ogólnym, zbiorczym, za mądrą uznać 
można osobę, która posiada wiedzę (w szczególności etyczną) oraz która fak-
tycznie działa zgodnie z tą wiedzą. Ważny jest również element skromności 
poznawczej (postawa autokrytyczna), co wiąże się z otwartością osoby mądrej 
na ewentualną modyfikację przekonań. Mądrość u trzech omawianych w pra-
cy filozofów związana jest: (a) ze sferą ludzkiej racjonalności, która jest tym, 
co wyróżnia człowieka w świecie zwierząt, a troska i zabieganie o nią jest jego 
podstawowym powołaniem; (b) z poznaniem, zarówno w zakresie czynności 
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(refleksja filozoficzna), jak i wytworu (wiedza), dodatkowo jako refleksja filo-
zoficzna opiera się nie na dowolnych, ale precyzyjnych i systematycznie pro-
wadzonych procedurach tworzenia wiedzy; (c) z dziedziną etyczności – albo 
wprost dotyczy takiej wiedzy albo istotnie wpływa na podejmowanie etycz-
nych działań; (d) jest warunkiem powodzenia w życiu społeczno-politycz-
nym, zarówno jako cecha osób rządzących, jak i obywateli; (e) a biorąc pod 
uwagę powyższe, mądrość przyczynia się do szczęśliwości.

Rozważane w książce koncepcje przez ich systemowość i komplemen-
tarność stanowić mogą ważny przyczynek do budowania na ich podstawie 
wiedzy praktycznej (szczególnie pedagogicznej). Ze względu na zakres te-
matyczny, nie zostało tu podjęte zagadnienie możliwości wykorzystania tych 
koncepcji w tym zakresie. Warto jednak zaznaczyć, że koncepcje te mogą być 
rozumiane jako propozycja do podjęcia w wychowaniu i edukacji, w której 
odnaleźć można wprost wskazówki praktyczne (m.in. metoda dialogu sokra-
tejskiego, metody tworzenia wiedzy), ale też sformułowanie ogólnych wymo-
gów praktycznych, m.in. wymogu wiedzy naukowej – jako czynnika kształ-
tującego adekwatne przekonania dotyczące rzeczywistości; wiedzy etycznej 
– jako czynnika kształtującego przekonania i postawy moralne; dialogu – jako 
warunku osiągania wyżej wymienionych typów wiedzy; kształtowania cnót 
i charakteru oraz precyzyjnego rozumowania, argumentowania, krytyczności 
wobec poglądów własnych i innych osób.
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