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Szanowni Czytelnicy!

Trzymają Państwo w rękach kolejny numer czasopisma Philosophia. Po-
siada ono charakter naukowy, a wydawane jest przez studentów filozofii KUL
– z przerwami – od roku 1954.

Obecny numer poświęcony jest Arystotelesowi, nauczycielowi Europy.
Powstał on w nawiązaniu do tradycji Sympozjów Arystotelesowskich w Ka-
zimierzu Dolnym, które są współorganizowane przez Koło Filozoficzne Stu-
dentów KUL. Numer otwiera sprawozdanie z jednego ze wspomnianych Sym-
pozjów. Dalej zamieszczonych zostało kilka artykułów powstałych na kanwie
referatów wygłoszonych podczas ostatniego Sympozjum. Dotyczą one pro-
blemów z dziedziny kultury, nauki, sztuki oraz polityki.

Ponadto numer zawiera także recenzję encyklopedycznego hasła o reto-
ryce Arystotelesa oraz zapis jednego angielskojęzycznego referatu na temat
arystotelesowskiej koncepcji sprawiedliwości.

Trudno znaleźć okres w historii, w którym wobec poglądów Arystotelesa
przeszło się obojętnie, nie sposób także przecenić jego wpływu na naukę.
Myśl Arystotelesa, wiecznie żywa, dla filozofów stanowi zawsze punkt od-
niesienia.

Poprzez lekturę czasopisma czytelnik z pewnością pogłębi swoją wiedzę
w zakresie pewnych szczegółowych aspektów filozofii Arystotelesa. Ufamy
także, że czasopismo przyczyni się u wszystkich je czytających do jeszcze
większego umiłowania mądrości.

Życzymy Państwu miłej lektury!

Redakcja
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Sprawozdanie z XX Sympozjum
Arystotelesowskiego z 2008 roku

Joanna Szydłowska, studentka IV roku filozofii teoretycznej KUL

W dniach 14-16 XI 2008 roku w Kazimierzu Dolnym w Domu Pracy
Twórczej KUL odbyło się XX jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Ary-
stotelesowskie zorganizowane przez Katedrę Filozofii Boga KUL z jej kie-
rownikiem dr. hab. Włodzimierzem Dłubaczem na czele, Koło Filozoficzne
Studentów KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Sympozjum
to zgromadziło wielu młodych adeptów filozofii, którzy mieli okazję posłu-
chać wykładów znakomitych gości, takich jak: ks. prof. Andrzej Maryniar-
czyk, s. prof. Zofia Zdybicka, dr hab. Włodzimierz Dłubacz, dr Paweł Gon-
dek, dr Katarzyna Stępień, dr Zbigniew Pańpuch, dr Paweł Skrzydlewski
czy ks. dr Tomasz Duma. Udział studentów w sympozjum nie ograniczał
się jednak tylko do biernego w nim uczestnictwa. Każdy z nich zobowiązany
był do wygłoszenia krótkiego, trwającego ok. 10 minut, referatu na wybrany
przez siebie temat, a także do czynnego udziału w dyskusjach, jakie wywo-
ływały poszczególne wystąpienia. Tegoroczne hasło sympozjum brzmiało:
Główne pojęcia w filozofii Arystotelesa, a służyło ono pogłębieniu wiedzy
na temat filozofii Stagiryty. Ze względu na fakt, że było to – jak zaznaczy-
łam już na wstępie – sympozjum jubileuszowe, miało ono szczególny prze-
bieg. Oprócz wykładów i dyskusji organizatorzy przewidzieli także chwilę
na „sentymentalny powrót do przeszłości”, czyli na wspomnienia związane
z wcześniejszymi arystotelesowskimi sympozjami.

Spotkanie trwało trzy dni i miało dość intensywny przebieg. Rozpoczęło
się w piątek 14 XI 2008 roku powitalnym przemówieniem głównego inicjatora
przedsięwzięcia – dr. hab. Włodzimierza Dłubacza. Tego dnia referat wygło-
sił jeszcze dr Paweł Gondek, który mówił o Arystotelesowskim rozumieniu
dobra jako celu wszelkiego dążenia. W swojej prelekcji rozważał zagadnienie
przyczyny celowej w świetle innych przyczyn i wskazywał na jej fundamen-
talne znaczenie w kwestii wyjaśnienia bytu. Dr Katarzyna Stępień z kolei,
w swoim wystąpieniu zatytułowanym: Teoria wychowania i charakteru we-
dług Arystotelesa, próbowała odtworzyć Arystotelesowski ideał człowieka,
odwołując się do zasady „złotego środka”. Pierwszy dzień obrad zakończyło
zaś konwersatorium perypatetyckie, dotyczące tematów poruszanych w za-
prezentowanych referatach.

Na wyjątkowo bogaty zapowiadał się drugi dzień owej uczty intelektu-
alnej i taki też był w istocie. Na sobotę bowiem organizatorzy przewidzieli
aż siedemnaście wystąpień. Tego dnia do Domu Pracy Twórczej zaproszono
również s. prof. Zofię Zdybicką i ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka. Mieli
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oni podzielić się z uczestnikami sympozjum wspomnieniami dotyczącymi
wcześniejszych kazimierskich spotkań. Dużym zainteresowaniem słuchają-
cych cieszył się wykład prof. Maryniarczyka o tytule: Arystoteles – pierwsza
wielka synteza w rozumieniu bytu, człowieka i poznania, który prelegent roz-
począł dość niebanalnie od cytatu z Hegla, w którym Hegel – bądź co bądź
zagorzały idealista, określa Stagirytę mianem geniusza wśród innych filozo-
fów.

Tego dnia podejmowano dość różnorodną tematykę. Miało miejsce kilka
wystąpień związanych z Arystotelesowską metafizyką. Szymon Góra mówił
o Formie substancjalnej na tle ogólnego zagadnienia formy, wskazując na
elementarną rolę formy w powstaniu bytu, z kolei Tomasz Łach w swoim
referacie Arystotelesa koncepcja substancji jako konkretu, rozważał zagad-
nienie wewnętrznego złożenia z materii i formy jako cech konstytutywnych
substancji.

Dużym zainteresowaniem prelegentów cieszyła się też arystotelesowska
antropologia. Justyna Gnyś zaprezentowała Arystotelesa definicję duszy, a
w jej ramach podział władz duszy na wegetatywną, sensytywną i intelek-
tualną i ich cechy charakterystyczne. Maciej Koczaj uzupełnił te rozważa-
nia o Tomaszowy komentarz do Arystotelesa pierwszej definicji duszy. Jerzy
Gwiazda wskazał na Rozumienie przeżyć według Arystotelesa, a Wit Waw-
rzyniak i Sławomir Skoczek postanowili przybliżyć zebranym Arystotelesow-
ską epistemologię. Pierwszy wskazywał na charakterystyczne cechy rozumu,
dokonując za Stagirytą podziału na intelekt czynny i bierny, a także podkre-
ślając ich rolę w procesie tworzenia pojęć, drugi zwracał uwagę na istotną
w poznaniu rolę zmysłów wewnętrznych, jako tych, które syntezują wrażenia
pochodzące ze zmysłów zewnętrznych. Obaj prelegenci wspierani byli przez
Paulinę Sulentę, która w swoim wystąpieniu dała systematyczny wykład
na temat: Osobliwości Arystotelesowskiej koncepcji poznania filozoficznego,
wskazując na jego istotę, którą jest wyjaśnienie bytu w świetle jego przy-
czyny.

Wielu referentów tego dnia odwoływało się także do Arystotelesowskiej
Polityki. Klara Tomaszek w wystąpieniu Polska państwem idealnym? – wy-
znaczniki państwa idealnego u Arystotelesa i ich obecność we współczesnej
Polsce, próbowała w polskiej demokracji doszukać się cech arystotelesow-
skiej politei. Dr Zbigniew Pańpuch wprowadził słuchaczy w zagadnienie
cnoty w rozumieniu Arystotelesa, jako stałej sprawności woli do czynie-
nia dobra, a Anna Gołębiewska i Joanna Kiereś uzupełniły te rozważania,
przedmiotem swych referatów czyniąc ogólne rozważania na temat pojęcia
sprawiedliwości w filozofii Arystotelesa (Anna) i cnotę sprawiedliwości, ro-
zumianą za Stagirytą jako „oddanie komuś tego, co mu się należy”(Joanna).
Dr Paweł Skrzydlewski z kolei poświęcił swe wystąpienie omówieniu atry-
butów władcy w ujęciu Arystotelesa. Prelegent za filozofem powtarzał, że
to troska o dobro wspólne winna być naczelną zasadą rządzenia każdego
sprawującego władzę. Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem wśród
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uczestników sympozjum cieszyły się zagadnienia logiczno-metodologiczne.
Magdalena Stasak jako jedna z nielicznych podjęła tę kwestię. W swoim
referacie Analiza pisma „O dowodach sofistycznych” na tle logiki Arystote-
lesa, podała Arystotelesowską definicję sofistyki jako sztuki przekonywania,
wskazała na różnice między nią a retoryką, odwołując się do celu obu tych
sztuk. Joanna Szydłowska z kolei w wystąpieniu: Status filozofii wśród in-
nych dziedzin wiedzy w filozofii Arystotelesa, wskazała za Stagirytą, że tylko
filozofia jako wiedza o przyczynach istnienia rzeczy, w pełni zasługuje na
określenie jej mianem nauki.

Warto przy tym dodać, że po każdym z wystąpień przewidziano chwilę
na dyskusję. Wielokrotnie jednak debaty trwały tak długo, że pomimo dość
sprawnej pracy moderatorów, obrady przedłużyły się i zamiast zgodnie z pla-
nem kończyły się kilka godzin później. W przerwach między wystąpieniami
uczestnicy mogli korzystać z licznych atrakcji jakie oferował Dom Pracy
Twórczej. Oprócz degustacji pysznych ciasteczek, studenci mieli też możli-
wość grać w piłkarzyki (z której to rozrywki chętnie korzystali). Na wieczór
zaś zaplanowano zwiedzanie miasteczka. Spacer po urokliwym kazimierskim
rynku był niewątpliwie chwilą wytchnienia po ciężkim dniu wytężonej pracy
umysłowej. Niemniej jednak intelektualna atmosfera tak udzieliła się wszyst-
kim uczestnikom sympozjum, że filozoficzne dysputy kontynuowali do póź-
nych godzin nocnych. Z dużym zainteresowaniem słuchali także zabawnych
opowieści głównego organizatora – dr. hab. Włodzimierza Dłubacza.

Niedziela była ostatnim dniem sympozjum. Tego dnia miało zostać wy-
głoszonych tylko sześć referatów o różnorodnej tematyce. Dominowały za-
gadnienia metafizyczne. Ks. dr Tomasz Duma podkreślał ważną rolę aktu
i możności w filozofii Arystotelesa, odwołując się przy tym do wewnętrz-
nego złożenia bytu z materii i formy, Arkadiusz Błachut z kolei przedsta-
wił koncepcję czasu według Stagiryty, czyniąc punktem wyjścia swoich roz-
ważań Arystotelesa definicję czasu jako: „miary ruchu między »wcześniej«
a »później«”, a Michał Myczkowski próbował dotrzeć do fundamentu Ary-
stotelesowskiej kosmologii, fundując słuchaczom rozważania na temat: Ro-
zumienia elementów na podstawie „O niebie” Arystotelesa. Interesująco za-
powiadał się także wykład Michała Budy, zatytułowany: Arystotelesowski
obraz świata, który wspierany był prezentacją multimedialną, zawierającą
wiele plastycznych ilustracji omawianych przez niego pojęć, takich jak: ma-
teria pierwsza, sfera podksiężycowa i tym podobne. Nie zabrakło jednak
wystąpień o nieco luźniejszej treści. Łukasz Cięgotura usiłował, powołując
się na Arystotelesowską Zachętę do filozofii, przekonać zebranych (albo ra-
czej utwierdzić ich w przekonaniu), że warto filozofować, a Urszula Kmita
w swoim referacie próbowała zrekonstruować Arystotelesowską koncepcję
dowcipu.

Ogółem w sympozjum wzięło udział 28 osób, z czego zdecydowaną więk-
szość (18 osób) stanowili studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
a resztę – pracownicy naukowi i doktoranci. Łącznie wygłoszono dwadzieścia
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sześć referatów. Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się
zdecydowanie zagadnienia antropologiczne (10 wystąpień) w tym społeczno-
polityczne (4) i metafizyczne (9). Mniejszym zainteresowaniem obdarzono
arystotelesowską epistemologię (3), metodologię (1) i logikę (1). Ze względu
na kameralność obrad uczestnicy nie zostali podzieleni przez organizatorów
na grupy tematyczne, dlatego też całość wykładów odbywała się zawsze
przy udziale wszystkich zaangażowanych. Sympozjum prowadzono spraw-
nie, a nieliczne opóźnienia wynikały z aktywnej postawy uczestników i ich
zaangażowania w omawiane problemy.

XX Sympozjum skończyło się 16 XI 2008 r. przemówieniem głównego
organizatora, który dokonał krótkiego podsumowania i podziękował uczest-
nikom za przybycie.

Z wyżej wspomnianych przeze mnie względów należy owo sympozjum
uznać za udane, było ono bowiem dobrą okazją do głębszego zapoznania
się z myślą Arystotelesa, mimo że nie przyniosło żadnych nowych odkryć
związanych z poglądami Stagiryty.
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Theoria. Fenomen kultury greckiej

Ks. Grzegorz Martyna, doktorant filozofii teoretycznej KUL

Nie sposób przecenić wagę dziedzictwa starożytnej Grecji dla ukształto-
wania się kultury europejskiej. Trudno wyobrazić sobie rozwój myśli ludzkiej
bez dorobku cywilizacyjnego, jaki wnieśli antyczni myśliciele1. Grecy pozo-
stawili światu europejskiemu niekwestionowane bogactwo literatury, sztuki
i myśli filozoficznej. Kultura grecka miała wielki udział w szeroko pojętej
nauce, tworząc model poznania teoretycznego, lecz ponadto wyznaczyła jej
stałą drogę. Miejscem narodzin cywilizacji helleńskiej, nazywanej przez spad-
kobierców „kulturą zachodu”, było wybrzeże Azji Mniejszej, miejsce styku
Wschodu i Zachodu2. Dorobek wcześniejszych cywilizacji: babilońskiej, egip-
skiej czy chińskiej – słusznie doceniany – ustępował geniuszem nowopowsta-
jącej cywilizacji greckiej, której korzenie trafnie utożsamia się z terenem
zamieszkiwanym przez plemiona Jonów3.

1S. Litak, Wychowanie do wielkiej rewolucji francuskiej, Kraków 2006, s. 21.
2P. Jaroszyński, Co to jest zachód? [w:] Przyszłość cywilizacji zachodu, Lublin 2003,

s. 8-9. „Dla rozumienia Europy i Zachodu istotna jest nie geografia, ale kultura i cywi-
lizacja. Wiąże się ona przede wszystkim z Grekami. w ich skład wchodziły 4 plemiona:
Eolowie, Dorowie, Jończycy i Achajowie. Miały poczucie wspólnoty ze względu na prze-
konania o pochodzeniu od mitycznego praprzodka, był nim Hellen – wnuk Prometeusza.
[. . . ] Plemiona te określały się jednym mianem Hellenów już od VII wieku przed Chr.
[. . . ] Zachód ma swoje początki u Greków, którzy choć nie odizolowani od innych kultur
i cywilizacji, utworzyli swoistą kulturę, która później oddziaływać będzie na inne ludy
i narody, przyczyniając się do powstania Zachodu, jako czegoś swoistego w skali całego
świata. Choć sama Grecja jest tylko małym fragmentem kontynentu europejskiego, to nie
może być mowy o zachodzie w sensie kulturowym bez Grecji [. . . ] Zachodnie rozumienie
kultury sytuuje się początkowo w relacji, jaka zachodzi między naturą a rozumem. Dla
Greków charakterystyczne było odkrycie natury, jako racjonalnej. Szczególnym wyrazem
racjonalności natury było jej działanie celowe [. . . ] Grecy odkryli poznanie dla samego po-
znania, THEORIA, którego celem jest tylko Prawda. To dało początek nauce jako odrębnej
dziedzinie kultury. w starszych cywilizacjach dokonano wielu odkryć, zwłaszcza w zakresie
astronomii i matematyki, ale zasadniczo cel był praktyczny, utylitarny, nie miał charakteru
teoretycznego i dlatego nie powstały ani u Sumerów, ani u Egipcjan nauki. THEORIA
i Prawda – to dwa największe odkrycia Greków, które stanowią charakterystyczny rys
zachodniości tworzonej przez nich kultury”.
3Początki kultury helleńskiej sięgają mitycznego władcy Krety, króla Minosa, którego

panowanie przypada na około 3000 lat p.n.e. Jej ślady odnajdujemy w ruinach pałaców
w Knossos, Faistos i Mallii. Ludność starożytnej Grecji wchodzi w skład plemion indoeu-
ropejskich, które napłynęły na tereny Azji Mniejszej i półwyspu Peloponez w okresach od
około 2000 lat p.n.e. – plemiona Jońskie, od około 1700 roku p.n.e. – plemiona Achajskie,
twórcy potęgi Myken na Peloponezie, do około 1300-1200 p.n.e., kiedy to przybyli Dorowie,
osiedlając się w północnej Grecji. Podbój Grecji przez Dorów i podział ziemi pomiędzy
zwycięzców doprowadził do wykształcenia się szczególnej sytuacji politycznej i rozdrob-
nienia terytorialnego. Małe państwa (poleis) rywalizowały ze sobą, co było źródłem ich
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Niniejszy ogólny zarys dotyczy tylko tego momentu w dziejach europej-
skiej kultury, który na stałe zadecydował o kierunku jej rozwoju, a którego
bohaterami są Hellenowie. Szkic ten jest niezmiernie ważny, aby istotowo
zrozumieć sposób uprawiania nauki, który stał się paradygmatem do cza-
sów nowożytnych. Dopiero F. Bacon wyznaczył nowy utylitarny charakter
uprawiania nauki, która stała się narzędziem do opanowania świata, a nie
drogą do poznania prawdy o nim. Pomimo zerwania nowożytności z tradycją
klasyczną, stanowi ona nadal w europejskiej nauce swoisty sposób i model
patrzenia na rzeczywistość i odczytywania jej w aspekcie tego, co trwałe,
stałe i niezmienne. Uzasadnianie tego tak charakterystycznego dla Greków
sposobu myślenia i uprawiania nauki, który inspirował filozofów aż do czasów
nowożytnych, nabiera zrozumiałej przezroczystości, przy próbie odpowiedzi
na pytanie: jak to się stało, że nauka rozumiana jako theoria, historycznie
jako pierwsza pojawiła się właśnie w Grecji? Niniejszy artykuł jest próbą
szkicowej odpowiedzi na postawione pytanie poprzez przybliżenie roli na-
uczycieli i wychowawców Grecji, jakimi byli Homer i Hezjod, ukazanie ory-
ginalności myślenia Greków na tle orientalnych cywilizacji oraz pierwszych
prób naukowego określenia i zrozumienia rzeczywistości u filozofów jońskich.
Autor chciałby zwrócić uwagę przede wszystkim na ich oryginalny sposób
opisywania rzeczywistości, całkowicie różny od tych z czasów mitologicznych
i przedfilozoficznych.

Homer i Hezjod – Pierwsi nauczyciele Grecji

Na wyłonieniu się tego, co określamy mianem theoria4, zaważyło kilka
momentów, wśród których ważną rolę odegrała próba racjonalizacji mito-
logii, której podjęli się prekursorzy powstającego helleńskiego świata: Ho-
mer (IX/VIII wiek p.n.e.) i Hezjod (VIII/VII wiek p.n.e.), wychowawcy
plemion greckich. Zebrali oni i przekazali następnym pokoleniom stare opo-
wieści o bogach. Dzieł Homera nie można nazwać w pełni naukowymi, ale
trudno odmówić im znaczącej roli w kształtowaniu greckiego światopoglądu
i wychowawczego oddziaływania na obywateli tworzących się państw grec-

słabości politycznej, ale w dziedzinie kultury przyniosło niesłychany rozkwit. Poszczególna
polis tworzyła własny ustrój polityczny i społeczny, pielęgnując odrębne obyczaje w życiu
rodzinnym i społecznym.
4P. Jaroszyński, dz. cyt., s. 13-14. „Grecy odkryli poznanie dla samego poznania, THE-

ORIA, którego celem jest tylko Prawda. To dało początek nauce jako odrębnej dziedzinie
kultury. w starszych cywilizacjach dokonano wielu odkryć, zwłaszcza w zakresie astronomii
i matematyki, ale zasadniczo cel był praktyczny, utylitarny, nie miał charakteru teoretycz-
nego i dlatego nie powstały ani u Sumerów, ani u Egipcjan nauki. THEORIA i Prawda
– to dwa największe odkrycia Greków, które stanowią charakterystyczny rys zachodniości
tworzonej przez nich kultury. PRAXIS obejmuje ludzkie działanie ze względu na dobro
realizowane czy to w życiu osobistym, czy rodzinnym, czy społecznym. [. . . ] POIESIS –
jest wytwarzaniem, w którym albo mamy do czynienia z uzupełnieniem braków natury,
albo z jej twórczym naśladowaniem. Rzemiosło i sztuki naśladowcze wyrastają z afirmacji
zastanej rzeczywistości, co wyraża Piękno”.
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kich. Homerowe eposy, Iliada i Odyseja przekazywały określoną hierarchię
wartości oraz osobowe wzorce postępowania5.

Inny nieco charakter posiadają dzieła Hezjoda. W przeciwieństwie do
Homera, Hezjod racjonalizował treść mitów i szukał między nimi koheren-
cji. Uporządkował genealogie bogów, wyjaśniając powstanie świata i panu-
jący w nim porządek. Obaj, pytając o przyczynę zaistnienia „Kosmosu”
i jego prapoczątek, odwoływali się do życia bogów. Niemniej można u nich
dostrzec elementy zracjonalizowania mitologii, czego nie można zauważyć
u innych greckich poetów. Uważa się więc, że była to pierwsza, nieśmiała
jeszcze, próba filozoficznego wyjaśnienia przyczyny zaistnienia świata6. Jak
stwierdza W. Dłubacz – przejście od religijnego rozumienia świata (mitu) do
wyjaśnienia filozoficznego (logosu) nie dokonało się od razu, lecz zostało po-
przedzone mądrościową refleksją poetów, wśród których wspomniana kosmo-
gonia Hezjoda stanowi jej swoiste apogeum7. Jaeger w Paidei pisze: „Już u
Homera spotykamy początki światopoglądowego rozumienia poszczególnych
mitów. Nie ma u niego jednak jeszcze prób systematycznego rozpatrywania
rozmaitych mitycznych tradycji pod tym kątem widzenia: na to zdobył się
dopiero Hezjod [. . . ] Myśl autora Teogonii nie zadowala się więc tym, aby
powiązać ze sobą uznanych i powszechnie czczonych bogów, nie wystarcza jej
to, co przekazała ówczesna wiara religijna; przeciwnie, wprzęga ona tradycje
religijne w najszerszym rozumieniu kultu, mistycznych opowieści i własnych
przeżyć religijnych w służbę systematycznej refleksji wyobraźni i rozumu
nad powstaniem świata i życia ludzkiego”8. Sam zaś Arystoteles określa
Homera i Hezjoda mianem pierwszych myślicieli teologizujących, którzy do
zasłyszanych mitów podchodzili w jakiejś mierze racjonalnie, ubierając treści
filozoficzne w szatę mitologiczną9.

5W. Jaeger, Paideia, Warszawa 2001, s. 97. „Mit ma już sam przez się to zobowiązujące
znaczenie, niezależnie od tego, czy przytacza się go wyraźnie, jako wzór lub przykład,
czy nie. Znaczenia wzoru nie nabiera on dopiero wtedy, gdy porównuje się jakiś wypadek
zachodzący w życiu z odpowiednim znaczeniem zaczerpniętym z mitu, znaczenie takie jest
mu właściwe z natury. Mit nie jest dowolnym opowiadaniem, jest sam sławą, wieścią o tym,
co wielkie i wzniosłe, przekazane nam przez minione wieki. [. . . ] Mit, pieśń bohaterska jest
to niewyczerpany skarbiec wzorów pozostających w posiadaniu narodu, skarbiec, z którego
czerpie on swoje ideały i normy postępowania dla własnego życia. Że Homer tak właśnie
pojmuje mit, tego dowodzi sięganie przezeń do mitycznych przykładów we wszystkich
możliwych sytuacjach życiowych, kiedy tylko jeden człowiek występuje wobec drugiego
z radą, przestrogą, namową, zachętą, zakazem czy rozkazem”.
6Tamże, s. 96. „Homer przedstawia nam wczesny etap greckiej kultury. [. . . ] Uwiecz-

nienie rycerskiego świata w epopei to coś więcej niż tylko mimowolne odkrycie pewnej
rzeczywistości w zwierciadle sztuki. Ten świat wielkich wymagań i dumnych tradycji sta-
nowi duchową sferę, z której wyrasta i z której czerpie swe soki życiowe poezja homerowa.
Iliada tchnie patosem bohaterstwa i nieodwracalnego przeznaczenia wielkiego wojownika,
Odyseję natomiast przenika sympatia do drobiazgowo odmalowanej kultury i obyczaju
szlacheckiego”.
7W. Dłubacz, U źródeł koncepcji absolutu od Homera do Platona, Lublin 2003, s. 37.
8W. Jaeger, dz. cyt., s. 125-126.
9W. Dłubacz, dz. cyt., s. 36-37.
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Homer nigdy nie rozpatrywał człowieka w oderwaniu od świata, lecz śro-
dowiskowo. Świat natomiast przedstawiał jako kosmos, w którym element
trwałości i ładu pozostaje w równowadze z elementem zmienności i nieod-
wracalnego stawania się. Było to poniekąd powszechne przekonanie Greków.
Taki sposób interpretacji rzeczywistości, narzucał im jasność i konkretność
myślenia. Homer wskazywał, że światem rządzi ostateczne prawo, przezna-
czenie, któremu poddani są nie tylko ludzie, ale i sami bogowie. Przeświad-
czenie to obok Hezjodowego obrazu świata, dowartościowującego moralność
jońskiej kosmologii, miało wielki wpływ na całość rozwoju życia społecznego
tworzącego się powoli greckiego świata.

Kultura Wschodu a model nauki greckiej

Czym różnił się fenomen nauki helleńskiej rozumianej jako theoria, roz-
wijanej w pierwszych wczesnominojskich szkołach, od wielkiego dorobku cy-
wilizacji orientalnych: Babilonii i Egiptu?10 Grecy pod wieloma względami
byli dłużnikami starszych cywilizacji, do czego lojalnie się przyznawali. He-
rodot pisze, że przejęli od Egipcjan kult Dionizosa i wielu innych bogów oraz
przekonanie o wędrówce dusz11. Arystoteles natomiast stwierdza, że nauki
matematyczne mają swój początek w Egipcie. Potwierdzają to świadectwa
Eudemosa i Isokratesa. Astronomia zaś – jak pisze Stagiryta - ma swoje źró-
dło w Babilonii. Jednak analizy papirusu Rhiad znajdującego się w British
Museum, wykazują, że problemy matematyczne poruszane w Egipcie miały
charakter wyłącznie praktyczny i służyły jedynie organizacji życia społecz-
nego. Tę sztukę Grecy określali mianem logistyki, czyli zdolności sprawnego
rachowania12. Platon w Prawach zaznacza, że tę umiejętność wpajano egip-
skim dzieciom, aby dobrze przystosować je do życia w społeczności13. Po-
dobnie geometria egipska – jak wyjaśnia Herodot – także była zaliczana do
sztuk pragmatycznych. Wynaleziono ją, jak sugeruje autor Dziejów, doko-
nując równego podziału pól między Egipcjan, z których każdy posiadający
takie pole miał płacić królowi podatek. Wielkość podatku uzależniona była

10F. Copleston, Historia Filozofii, t. 1, tłum. H. Bednarek, Warszawa 2004, s. 21-22.
11Herodot, Dzieje, t. 1, tłum S. Hammer, Warszawa 1959, s. 49-50, 123.
12P. Jaroszyński, Człowiek i nauka, Lublin 2008, s. 17.
13Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Kęty 1997, Księga VII. „Naprzód, jeśli idzie

o rachunki, są tam po prostu dla dzieci wymyślone środki naukowe, żeby się dzieci uczyły
z przyjemnością, bawiąc się, więc rozdzielanie jakichś tam jabłek albo wianków albo mniej-
szą ilość takich samych liczb i odliczanie pięściarzy i zapaśników bez pary i do pary, naraz
i kolejno i jak to powinno wypaść. Więc w zabawie także kielichy ze złota, z brązu i ze
złota, i z takich jakichś materiałów mieszają albo i całe jakoś rozdzielają, jak powiedzia-
łem, do zabawy przystosowując użycie koniecznych liczb i w ten sposób oddają uczącym
się pożytek, jeżeli idzie o szykowanie obozów i marsze i wyprawy wojenne, i o gospodarskie
sprawy też, i w ogóle robią to, że każdy będzie miał z siebie samego większy pożytek i lu-
dzie będą mniej zaspani. Potem, przy sposobności wymierzania, ile tam coś ma długości
i szerokości, i głębokości, co do tego wszystkiego tkwi we wszystkich ludziach z natury
jakaś śmieszna i haniebna niewiedza, więc od niej ich uwalniają”.
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od szkód, jakie na polu wyrządził Nil. Im większą cześć uprawnych pól zalała
rzeka, tym podatek był mniejszy14.

Astronomia babilońska to w rzeczywistości astrologia. Obserwacje gwiazd
i nieba były podporządkowane jednemu celowi, mianowicie umiejętności
przewidywania przyszłości. Zdolność odczytywania znaków na niebie po-
zwalała przewidzieć, co zdarzy się na ziemi, kiedy można spodziewać się
kataklizmów, nieudanych zbiorów, jakie nastąpią zmiany polityczne itp. Na-
tomiast wielki okres rozkwitu astronomii babilońskiej przypada na III wiek
p.n.e., i dopiero wówczas, dzięki wpływom greckim, nabrała ona cech na-
ukowych15. Diogenes Laertios w Żywotach i poglądach słynnych filozofów
w naukowym ujęciu rzeczywistości pierwszeństwo przypisuje Grekom. „Po-
wiadają niektórzy, że filozofia narodziła się u ludów barbarzyńskich. Jako
dowód przytaczają perskich magów, babilońskich asyryjskich Chaldejczy-
ków, indyjskich gymnostofilów oraz celtyckich i galickich druidów i semno-
teów [. . . ]. Ale ludzie, którzy tak twierdzą, nie zdają siebie sprawy z tego, że
przypisują barbarzyńcom osiągnięcia będące w rzeczywistości osiągnięciami
Greków i że od Greków zaczyna się nie tylko filozofia, ale w ogóle rodzaj
ludzki”16. Tak więc, gdy Grecy zainteresowali się racjonalnym poznaniem,
nastąpił gwałtowny rozwój cywilizacyjny, który zagwarantował pojawienie
się nowych nauk, gdzie miejsce rachunków zajęła arytmetyka, miernictwo
stało się geometrią a astrologia – astronomią. Rozwinęły się wtedy samo-
dzielne dziedziny nauk takie jak: biologia, geografia, etyka, logika, polityka,
retoryka, poetyka, czy filozofia, których poza Grecją nigdzie wówczas nie
spotykamy.

Grecy – jak już w skrócie zostało wykazane – po części byli dłużnikami
ludów wschodnich, prezentowali jednak naukową i cywilizacyjną wyższość,
co potwierdzają bogate źródła historyczne. Kultura całego Zachodu poszła
w innym kierunku niż kultura Wschodu. Twierdzenie – popularne wśród
niektórych historyków, zwłaszcza z czasów romantyzmu – jakoby to kul-
tura grecka, a z nią sposób uprawiania nauki jako theoria całe swe źródło
miała w kulturze orientalnej, jest zatem nieuzasadnione. Domniemana idea
wschodniego pochodzenia filozofii, czy utrzymywanie, że mądrość Greków
pochodzi od starożytnej mądrości kapłanów egipskich w swoim założeniu nie
są prawdziwe, podobnie jak i stwierdzenie, że Grecy byli zhellenizowanymi
Żydami aleksandryjskimi, zaś filozofia grecka wywodzi się z nauk proroków
i Mojżesza, o których dowiadujemy się z Biblii. Teza o Wschodnim pocho-
dzeniu kultury zachodniej pojawiła się dopiero wtedy, gdy filozofia straciła
swój spekulatywny aspekt i zwróciła się ku jakiemuś wyższemu rodzajowi
objawienia. Ostatnia faza filozofii greckiej miała znamiona mistycyzmu o na-
chyleniu ascetycznym, co mogło wskazywać na jakieś podobieństwo z dok-

14Herodot, dz. cyt., s. 109.
15P. Jaroszyński, Człowiek i nauka, dz. cyt., s. 19-20.
16Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, Warszawa

2004, s. 3.
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tryną orientu, ale ono nie potwierdza tezy o wschodnich źródłach kultury
zachodu17, co jeszcze mocniej uzasadnienia twierdzenie o oryginalności myśli
greckiej w naukowym spojrzeniu na rzeczywistość.

Czas pionierów – Filozofowie Jońscy

Powracając do największego osiągnięcia geniuszu greckiego czyli theorii,
która wyraża się w zdolności jasnego dostrzegania niezmiennego ładu, leżą-
cego u podłoża wszystkiego, co dzieje się w przyrodzie i w świecie ludzkim,
należy podkreślić ten szczególny charyzmat Greka wyrażający się w poszu-
kiwaniu takiego „prawa”, które tkwi w istocie rzeczy. Stara się on odkryć to
„prawo” i według niego kierować własnym życiem i myśleniem18.

Kolebką wspaniałych osiągnięć myśli greckiej stała się Jonia. Głównym
wśród jońskich miast w Azji Mniejszej na przełomie VII i VI w. p.n.e. był
Milet, metropolia przeszło osiemdziesięciu kolonii, które sięgały od Morza
Czarnego na północy do Egiptu na południu. Jest to miejsce narodzin filo-
zofii jońskiej, charakteryzującej się mocnymi powiązaniami ze światem przy-
rody. Wiosna i jesień, dzieciństwo i starość, zaistnienie i przemijanie, to oczy-
wiste i niezaprzeczalne zjawiska występujące w świecie. Filozofowie jońscy
byli pod głębokim wrażeniem zmian wpisanych w naturę świata i człowieka.
Wrodzona Jonom – plemieniu podróżników i obserwatorów – skłonność do
refleksji, zachęcała ich do pogłębiania owej problematyki, docierania aż do
jej podstawowych zagadnień. Postawione pytanie o istotę i początek świata
budziło potrzebę coraz większego rozszerzania kręgu wiadomości szczegóło-
wych i objaśniania konkretnych zjawisk19. Najbardziej charakterystycznym

17G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t.1, tłum E. I. Zieliński, Lublin 2000, s. 35-38.
18W. Jaegier, dz. cyt., s. 36.
19Tamże, s. 234. „Wobec bliskości Egiptu i krajów Bliskiego Wschodu jest rzeczą więcej

niż prawdopodobną, że ciągły kontakt kulturalny Jonów ze starszymi cywilizacjami ludów
tam zamieszkujących musiał prowadzić nie tylko do przejmowania ich technicznych umie-
jętności i doświadczeń na polu miernictwa, żeglarstwa i obserwacji zjawisk niebieskich,
lecz także zwracał uwagę żeglarzy i kupców jońskich na bardziej zasadnicze pytania, na
które owe ludy w swych mitach o powstaniu świata i opowiadaniach o bogach odpowiadały
inaczej, niż to zwykli byli czynić Grecy”.

Zasadniczą nowością był jednak fakt, że Jończycy te empiryczne wiadomości o zjawi-
skach zachodzących na niebie i w przyrodzie, które zaczerpnęli ze Wschodu i sami z kolei
pomnożyli, już na własną rękę podporządkowali ostatecznemu pytaniu o początek i istotę
wszechrzeczy, wciągając w ten sposób w zakres teoretycznego i przyczynowego myślenia tę
dziedzinę mitu, gdzie graniczy on bezpośrednio z kręgiem zjawisk zmysłowo dostępnych, tj.
mit o powstaniu świata. To jest właściwy moment narodzin filozofii naukowej, która jest
ponad wszelką wątpliwość historycznym osiągnięciem Greków. Jej usamodzielnienie się
w stosunku do mitu następuje dopiero stopniowo, ale na jej charakter naukowo-racjonalny
wskazuje już nawet ta czysto zewnętrzna okoliczność, że zarysowuje się nam ona jako
jednolity prąd umysłowy, którego twórcami i kontynuatorami jest kilku samodzielnych,
choć nawiązujących do siebie nawzajem filozofów. Genetyczny związek jońskiej filozofii
przyrody z Miletem unaocznia nam trzech pierwszych myślicieli: Tales, Anaksymander
i Anaksymenes.
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rysem owych pierwszych jońskich myślicieli była specyficzna postawa du-
chowa, mianowicie zatopienie się w kontemplacji i całkowite oddanie się
wiedzy. Zadziwia beztroska uczonego o rzeczy, które dla innych są ważne:
pieniądze, ludzki szacunek i sławę. Do tego typu odważnych mędrców nale-
żał m.in. Tales z Miletu20, uważany za najwcześniejszego jońskiego filozofa21.
Empiryczne wiadomości o zjawiskach na niebie i w przyrodzie, zaczerpnięte
w dużej mierze z Bliskiego Wschodu i Egiptu, Jończycy jako podróżnicy
i obserwatorzy, skłonni do refleksji nad światem, sami pomnożyli i poddali
ostatecznemu pytaniu o ich początek i istotę, wchodząc w ten sposób w za-
kres teoretyczno-przyczynowego sposobu myślenia.

Punktem wyjścia dla myśli filozoficznej VI w. p.n.e. było pytanie o po-
czątek wszystkiego. Ta problematyka nadała kierunek całemu prądowi umy-
słowemu i formom badawczym. Obserwowanie nieustannego procesu zmian,
zachodzących w przyrodzie, zrodziło pytanie: co jest ich podłożem? Musi
przecież coś istnieć, co jest stałe, co jest pierwotne i trwa, co jest substratem
owych zachodzących w przyrodzie zmian. Początkujący naukowcy jońscy
zaczęli mówić o materialnym, zewnętrznym świecie, w swoim rozumowaniu
wychodząc poza zmysły, sferę zjawisk, do sfery myślnej. Wszystko jedno
czy arché rzeczy będzie woda (Tales), bezkres (Anaksymander), powietrze
(Anaksymenes) czy ogień (Heraklit); aby dotrzeć do ostatecznego podłoża
wszechrzeczy, należy wyjść poza obszar zjawiskowy i zmysłowy, wchodząc
na drogę spekulacji rozumowej. Jedność ustanowiona w rzeczywistości jest
jednością materialną i nadto ustanowioną przez myśl. Jest więc abstraktem
wydobytym ze zjawisk. Konsekwentnie moglibyśmy nazwać kosmologię joń-
ską abstrakcyjnym materializmem, bowiem pojawia się tutaj pojęcie jedności
– w zróżnicowaniu oraz różnicy wkraczającej w jedność22.

Najważniejszym osiągnięciem Jończyków był sam fakt stawiania pytań
o ostateczną naturę rzeczy, nie zaś szczegółowe odpowiedzi, jakimi usiłowali
20A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, t.1., Warszawa 2000, s. 73. „Dla powstania filo-

zofii greckiej miał ważne znaczenie dzień 28 maja 585 r. p.n.e. Walczyły wtedy ze sobą nad
rzeką Halys dwie armie, armia Lidyjczyków pod wodzą króla Alyattesa i armia Medów
od wodzą króla Kyaksaresa, aby rozstrzygnąć od pięciu już lat ze zmiennym szczęściem
prowadzoną wojnę, ale podczas walki nastąpiło zaćmienie słońca i obydwaj królowie wo-
leli wobec groźnego zjawiska przerwać bitwę i zawrzeć rozejm, a następnie pokój. [. . . ]
Zdaje się, że Tales korzystał z babilońskich obserwacji, według których zaćmienie słońca
i księżyca powtarzały się w odstępach nieco dłuższych niż lat osiemnaście, i że nawiązał
do pamiętnego w Egipcie zaćmienia słońca w maju 603 r. p.n.e. Jego przepowiednia miała
charakter nie religijny i kapłański, lecz racjonalistyczny i świecki.

Trafność przepowiedni Talesa, której przydały blasku doniosłe wydarzenia polityczne,
musiała wywrzeć wielkie wrażenie: pozwoliła Grekom zatriumfować po raz pierwszy nad
mądrością Wschodu. Współzawodnictwo istniało od dłuższego już czasu, ale dopiero dzięki
Talesowi minęło krępujące Greków onieśmielenie wobec egipskich, babilońskich i innych
odwiecznych oraz obcych autorytetów. Sukces Talesa zachęcił Hellenów do samodzielnych
wysiłków na drodze twórczej rywalizacji z wiedzą Wschodu, co się zaznaczyło przede
wszystkim w rozkwicie teoretycznej i stosowanej geometrii greckiej”.
21F. Copleston, dz. cyt., s. 24.
22Tamże, s. 27.
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rozwiązać podnoszone przez siebie kwestie. To pytanie raz postawione i za-
chwyt nad rzeczywistością, stały się dla poszczególnych pokoleń filozofów
bodźcem i inspiracją do wyjaśnienia ostatecznej natury świata i człowieka
w oparciu o model takiej nauki, która szuka prawdy dla niej samej, kompe-
tentnie wyjaśniając przyczynę i naturę bytu.

Pytając się o przyczynę i motywy powstania dziedziny kultury greckiej,
rozumianej jako theoria, trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Powyż-
szy zarys jest tylko jednym spojrzeniem rzuconym na tzw. „cud grecki”jak
zwykło się nazywać, nie bezpodstawnie, fenomen cywilizacyjny plemion za-
mieszkujących Peloponez i wybrzeże Azji Mniejszej. Cywilizacje istniejące
wcześniej lub czasowo stykające się ze starożytną Grecją posiadały zasadni-
czo charakter sakralno-praktyczny. Ich wiedza o świecie była bardziej umie-
jętnością praktyczną i utylitarną, odpowiadającą potrzebom indywidualnym
czy społecznym, niż wiedzą teoretyczną, wynikającą z bezinteresownej po-
trzeby poszukiwania prawdy o wszechświecie. Grecka theoria jako dziedzina
nauki jest różna od mitologii i sztuki, przekracza dotychczasowe spojrze-
nie na rzeczywistość, tworzy myślenie filozoficzne i wyraża indywidualno-
niezależny charakter podróżników i wnikliwych obserwatorów, którymi byli
Jonowie, praojcowie i pierwsi nauczyciele Europy.
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Arystotelesa koncepcja tragedii.
Sztuka jako naśladowanie

Joanna Kiereś, studentka V roku filozofii teoretycznej KUL

Spoglądajcie na Edypa, który zgłębił tajemnicę
I został władcą wspaniałym
Jak go strącił nienawistny los w otchłań nędzy.
Straszliwa bytu naszego zawiłość niech was przeraża i dziwi,
Że bez cierpień nie osiągnie swego kresu
Ludzki żywot, a nikogo ze śmiertelnych
Nie można nazwać szczęśliwym1.

Tragedia – dosłownie: pieśń kozłów (tragos – kozioł, odé – pieśń) – po-
wstała z dytyrambu, a więc pieśni na cześć boga Dionizosa. Śpiewał ją chór
odziany w koźle skóry, mający wyobrażać składający się z satyrów orszak
boga. Tego rodzaju występy odbywały się już w VII w., choć początkowo
miały jedynie charakter ludowy. Tyran Aten Pizystrat ustanowiwszy Wiel-
kie Dionizje (święto na cześć Dionizosa), podniósł ów ludowy kult do rangi
święta religijno-państwowego. Z obrzędowego śpiewu rozwinęła się tragedia,
gdy z chóru wyodrębniono aktora, który prowadził z chórem tym dialog.
Rozszerzono również tematykę, oprócz opowieści o Dionizosie zaczęto dra-
matyzować także inne mity.

Rozważania dotyczące sztuki poetyckiej zawiera dzieło Arystotelesa Po-
etyka (Peŕı poietikés), z którego zachowała się jedynie część pierwsza po-
święcona epice i tragedii. Zaginęła natomiast część druga Poetyki traktująca
o komedii. Arystoteles podziela oraz rozwija popularną w starożytności opi-
nię, że cała twórczość artystyczna, czyli sztuka, polegała na naśladowaniu
[mı́mesis] natury w aspekcie jej celowości. W przypadku twórczości literac-
kiej możemy jednak mówić również o nieco innym naśladowaniu, dotyczą-
cym przedmiotów, postaw oraz sposobów postępowania. Naśladowanie to
może być trojakie: idealizujące, realistyczne oraz karykaturalne. Ponadto,
zdaniem Arystotelesa, twórcy o umysłach szlachetnych, naśladowali wyłącz-
nie szlachetne czyny szlachetnych osób, pisząc w tym celu rozmaite hymny
i pochwały. Możemy zatem powiedzieć, że twórczość tragiczna rozwinęła
się z naśladowania czynów poważnych i podniosłych, podczas gdy źródłem
komedii i poezji jambicznej było naśladowanie czynności śmiesznych i wsty-
dliwych2.
1Zob. Sofokles, Król Edyp, tłum. M. Brożek, Wrocław 1952.
2Zob. M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2007, s. 83-85.
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Arystoteles nie tylko podał definicję tragedii, ale także określił jej istotę.
Czym zatem tragedia jest? Otóż jest to „naśladowcze przedstawienie ak-
cji poważnej, skończonej i posiadającej (odpowiednią) wielkość, a wyrażone
w języku ozdobnym, odmiennym w różnych częściach dzieła (niektóre są
wyrażone wyłącznie w wierszach, inne zaś za pomocą śpiewu). Jest to przed-
stawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie
litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia”[kátharsis] tych uczuć”3.

Należy przyjrzeć się nieco bliżej powyższej definicji, aby dobrze zrozu-
mieć jej sens. Jako pierwsze, wyjaśnienia wymaga wyrażenie „język ozdobny”.
Zdaniem Arystotelesa jest to język posiadający określony rytm, harmonię
oraz śpiew. Naśladowanie natomiast dokonuje się w tragedii za pośrednic-
twem postaci działających, zatem jednym z jej składników musi być widowi-
sko [kósmos ópseos], a następnie śpiew [melapoíıa] oraz wysłowienie [léksis].
Przy czym, jak Arystoteles podkreśla, dopuszczalna jest tutaj jedynie forma
słowna w postaci dialogów.

Postaci tragedii natomiast muszą koniecznie odznaczać się jakimiś wła-
ściwościami myślenia [diánoia] i charakteru [éthos]. To właśnie dzięki nim
można ocenić postępowanie owych postaci. Cechy charakteru znajdują swój
wyraz w działaniu, zaś właściwości myślenia objawiają się w słowach, któ-
rymi czegoś się dowodzi bądź też wyraża ogólne prawdy. Dodam, że są to
ponadto dwa naturalne źródła działania postaci.

Kolejnym i zarazem najważniejszym według Arystotelesa składnikiem
tragedii jest fabuła [mythos], która z kolei stanowi naśladowcze przedstawie-
nie akcji [praksis]. Fabułę możemy określić także jako uporządkowany układ
zdarzeń. Podsumowując tę część: każda tragedia zawiera sześć składników,
które stanowią o jej istocie. Są to: fabuła, charakter, wysłowienie, sposób
myślenia, widowisko oraz śpiew. Dwa pierwsze, a zatem fabuła i charakter,
są środkami naśladowania, wysłowienie jest natomiast sposobem, w jaki się
naśladuje, zaś sposób myślenia, widowisko oraz śpiew to przedmioty naśla-
dowanego przedstawienia. Dodajmy w tym miejscu, że tragedia jest naśla-
dowaniem zdarzeń, a więc działania i życia, a nie ludzi. Celem naśladowania
jest więc przedstawienie jakiejś akcji, nie zaś właściwości postaci w tej akcji
występujących. Arystoteles zaznacza, że to od działania zależy powodzenie
bądź niepowodzenie. Parafrazując – to od czynów zależy szczęście lub nie-
szczęście. Jaką zatem rolę w tragedii pełnią postaci, skoro nie stanowią celu
naśladowania? Otóż postaci nie działają po to, by umożliwić przedstawienie
charakterów, lecz ze względu na działanie przyjmują odpowiednie właściwo-
ści charakteru.

Fabuła jest celem, fundamentem oraz rdzeniem tragedii. Arystoteles za-
znacza, że nie może ona istnieć bez akcji, jednak może funkcjonować bez
charakterów. Najważniejszymi elementami tragedii wchodzącymi w skład
fabuły są perypetia i rozpoznanie. Czym zatem w kontekście wyżej wymie-

3Zob. Arystoteles, Poetyka 6, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988, s.323.
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nionych składników jest tragedia? Jest to naśladowcze przedstawienie akcji
i przedstawienie – ze względu na nią – postaci działających.

Niezwykle istotnym elementem tragedii jest również tzw. myślenie czyli
zdolność wyrażenia w mowie tego, co w danej sytuacji jest istotne i w pełni
z nią zharmonizowane. Notabene, w rozmaitych mowach stanowi ono wyraz
poprawnie opanowanej sztuki politycznej lub retorycznej. O ile właściwo-
ści charakteru są uzasadnieniem dokonanego wyboru postępowania w sy-
tuacjach, gdzie taki wybór nie jest oczywisty, o tyle myślenie jest zawarte
w wypowiedziach o tym, jak się rzeczy mają oraz w tych, gdzie wypowiada
się jakieś uniwersalne prawdy4.

Zajmę się teraz wspomnianą już kategorią mı́mesis, a dokładniej mówiąc
postaram się wyjaśnić drugi człon tytułu mojego wystąpienia, a mianowicie:
sztuka jako naśladowanie. Otóż słowo mı́mesis pojawia się tam, gdzie Ary-
stoteles mówi, że sztuka naśladuje naturę i dopełnia w ten sposób zastane
w świecie braki w konkretach lub aktualizuje możności bytowe. Należy wspo-
mnieć w tym miejscu św. Tomasza, który twierdził, iż niezaktualizowana
możność jest brakiem dopóki nie znajdzie się w akcie.

Zdaniem Arystotelesa wszelka sztuka naśladuje naturę, czyli działa ce-
lowo. Stąd możemy wnosić, że pierwszym atrybutem natury jest jej celowość.
O tym zaś, jak naśladować, czyli jak celowo wytwarzać, decyduje artysta
(twórca dzieła). Rozmaite sztuki operują różnymi środkami. Na szczególną
uwagę zasługują muzyka i taniec, które są celowymi strukturami powstałymi
z określonych środków danej sztuki, a dodają one do realnego świata to, co
w przekonaniu artysty świat ten bogaci. Wyrażają więc wolę doskonalenia
świata w jakimś aspekcie. Należy zauważyć, że dzieła sztuki nie naśladują
żadnej rzeczywistości, nie naśladują natury w wytworze, lecz w sposobie
jej działania (w celowości). Mogą przedstawiać to, co rzeczywiście istnieje,
np. portret, coś wymyślonego, np. pegaza, lub coś idealnego, np. doskonale
piękną kobietę.

Sztuka to recta ratio factibilium [gr. ortos logos], czyli reguła właściwego
wytwarzania tego, co zamierzone. Jak czytamy w Etyce Nikomachejskiej,
w człowieku jest ona cnotą, czyli – jak twierdzi Arystoteles – trwałą dys-
pozycją do wytwarzania zgodnego z zasadami sztuki. Oczywiście każda ze
sztuk ma swoje zasady, które artysta (twórca) poznaje, a następnie na ich
podstawie sam kształtuje i wypracowuje własne. Wszystko to odbywa się
zgodnie z kryterium sztuki, jakim jest piękno, czyli doskonalenie zastanego
świata5.

Podsumowując, zgodnie z wyjaśnieniem podanym przez Arystotelesa,
racją istnienia sztuki jest dopełnienie braków natury. Brak natomiast jest
czymś złym, złem ontycznym, które usadawia się w elementach integrujących

4Zob. Arystoteles, Poetyka 6, tłum. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 323-327; do tego
momentu tekst stanowi fragment pracy magisterskiej pt. Spór o filozoficzne podstawy mo-
nologu Hamleta „Być albo nie być”
5Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 1981, s. 3-24.
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i doskonałościowych bytu, konkretu. Można go zatem określić następująco:
brak jest tym, czego konkret nie posiada aktualnie, a co powinien posiadać
na mocy swej natury, np. pięknem człowieka jest jego mądrość, a głupota
jest złem, czyli brakiem.

Ponadto sztuka aktualizuje możności bytowe, czyli to, co nie znajduje
się w akcie, dopóki nie znajdzie się w możności, np. brak mostu na rzece.

Jednak zasadniczy cel sztuki to – zdaniem Arystotelesa – doskonalenie
świata, a doskonałość to inaczej piękno. Doskonałości jest wiele, piękno jest
różnorakie, wobec tego – jak przekonuje Filozof – sztuka pełni rozliczne funk-
cje. I tak jedne sztuki służą zabezpieczeniu życia wegetatywnego człowieka,
dostarczając mu stosownych narzędzi (rolnictwo, medycyna, budownictwo),
drugie dyscyplinują poznanie zmysłowe (malarstwo, muzyka) lub dyscypli-
nują myślenie (logika, retoryka, erystyka), a sztuki tzw. piękne, np. sztuki
literackie aktualizują ducha ludzkiego, czyli życie osobowe człowieka, boga-
cąc jego poznanie, miłość, wolność i religijność6.

Na koniec podkreślę, że mı́mesis, która zdaniem Arystotelesa, stoi u pod-
staw organizacji świata przedstawionego, jest zarazem jego zasadą porządku-
jącą, zasadą równoznaczną z procesem artystycznej twórczości. W związku
z powyższym pozwolę sobie stwierdzić, że mı́mesis w świecie przedstawio-
nym może być paralelne w stosunku do logosu, stanowić jego ekwiwalent
w świecie realnym.

6Tamże.
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Klasyfikacja ustrojów politycznych według
Arystotelesa

Grzegorz Dmitruk, student V roku politologii i II roku filozofii UMCS

Uwagi wstępne

Celem niniejszego referatu jest próba ukazania kategorii ustroju poli-
tycznego w myśli Arystotelesa oraz przedstawienie klasyfikacji, a także –
w oparciu o nią krótka refleksja na temat współczesności. Główną wykład-
nią myśli politycznej Stagiryty w kwestii ustrojów państwowych jest dzieło
Polityka, a w szczególności księgi III i IV.

Wspólnota państwowa jest dla istoty ludzkiej naturalnym środowiskiem,
w którym może ona realizować swoje dążenie do szczęścia. Niemożliwe jest,
by zoon politikon żył poza państwem – jak pisał Arystoteles: tylko zwierzę
albo Bóg może żyć w oderwaniu od wspólnoty. Człowiek nie jest samowystar-
czalny – potrzebuje zorganizowanej społeczności, by móc zaspokajać swoje
potrzeby. Formą zaś tak rozumianego państwa jest ustrój.

Czym jest ustrój dla Arystotelesa?

Na początku należy zaznaczyć, iż to właśnie Stagiryta jako pierwszy
wprowadził do dyskursu o państwie tę ważną kategorię opisową. Ustrój po-
lityczny określa on jako „ujęcie w pewien porządek władz w ogóle, a przede
wszystkim naczelnej z nich”1. Władzą naczelną zaś jest rząd państwa, ergo,
jak pisze filozof, „w rządzie wyraża się ustrój”2. Przytoczona definicja poka-
zuje jednak rozumienie ustroju sensu stricto. Ustrój bowiem – będący formą
państwa – w znaczeniu szerszym wychodzi poza proste utożsamienie go z rzą-
dem. Pojęcie sensu largo odwołuje się do wszystkiego tego, co przesądza
o tożsamości i rysie charakterystycznym dla danej wspólnoty państwowej3.
Arystoteles zatem, mając na uwadze zróżnicowanie państw pod względem
położenia geograficznego, struktury społecznej, charakteru narodowego czy
wielkości terytorium, nie przedstawia – w przeciwieństwie do Platona – mo-
delu państwa idealnego, uniwersalnego. Próżno szukać w myśli politycznej
Stagiryty koncepcji, jakoby istniała pewna forma rządów sprawdzająca się
w praktyce każdej wspólnoty państwowej.

To właśnie przekonanie o zróżnicowaniu typów państw legło u podstaw
stworzenia klasyfikacji ustrojów. Arystoteles bowiem oparł swoją typologię

1Arystoteles, Polityka, ks. III 4, 1, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 2005, s. 112.
2Tamże.
3Zob. S. Filipowicz, Historia myśli politycznej, Gdańsk 2001, s. 42.
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na empirii, gdyż uogólnione wnioski na temat poszczególnych ustrojów poli-
tycznych wywiódł z obserwacji stu pięćdziesięciu ośmiu form funkcjonowania
różnych polis4.

Stagiryty podział ustrojów

Głównymi wyznacznikami arystotelesowskiego podziału ustrojów poli-
tycznych są: charakter władzy, sposób rządzenia, skład elity kierującej pań-
stwem. Typologia ta zatem opiera się na dwóch kryteriach: jakościowym i ilo-
ściowym5. Pierwsze z nich dotyczy jakości władzy, a ściśle jej wymiaru etycz-
nego, drugie zaś bierze pod uwagę liczebność elity rządzącej. w ten sposób
dochodzi Stagiryta do stwierdzenia, że można wyróżnić trzy główne ustroje:
monarchię, arystokrację i politeję. Nazywa je jednocześnie właściwymi, gdyż
charakteryzują się one władzą mającą na względzie dobro wspólne państwa
i obywateli6. Podział ten opiera się na kryterium ilościowym. Rozstrzygającą
jest kwestia liczby osób sprawiających władzę. Monarchia bowiem to jedy-
nowładztwo, arystokracja to rządy wąskiej elity, a w politei władzę sprawują
obywatele.

Kryterium jakościowe – uwzględniające etyczny wymiar sprawowania
władzy – pozwala wykrystalizować kolejne trzy typy państw. Obok ustro-
jów właściwych, wskazuje Arystoteles na istnienie ustrojów błędnych. Wła-
dza w ustrojach błędnych jest władzą zwyrodniałą w stosunku do rządów
w analogicznych formach ustrojowych uznanych za właściwe7. Formą zdege-
nerowaną monarchii jest zatem tyrania; arystokracji – oligarchia, zaś politeja
uległa zwyrodnieniu przekształca się w demokrację8. Ustroje błędne tym się
charakteryzują, że władza w nich sprawowana nie ma na względzie dobra
wspólnego, ale dobro własne, indywidualne, czerpanie korzyści z piastowa-
nia urzędów. Władza taka w efekcie jest despotyczna i niesie z sobą ucisk
dla poddanych.

Pierwszym z właściwych ustrojów jest królestwo. Arystoteles wyróżnia
pięć typów monarchii9. Po pierwsze, królestwo oparte na prawie, w któ-
rym władca nie sprawuje rządów absolutnych nad wszystkimi dziedzinami
życia, ale za to pełni nieograniczone dowództwo w czasie wojny. Jako wódz
przed nikim nie odpowiada, zaś władzę sprawuje dożywotnio. Monarcha taki
może pochodzić zarówno z elekcji, jak i odziedziczyć tytuł. Drugim typem
królestwa jest jedynowładztwo zaobserwowane przez Stagirytę u ludów bar-
barzyńskich. Jest to monarchia zbliżona do tyranii, gdzie władca sprawuje
rządy absolutne, jednak oparte na prawie i tradycji. Kolejna forma króle-

4Zob. A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2008, s. 23.
5Zob. S. Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Lublin 2008, s. 32.
6Zob. Arystoteles, dz. cyt., ks. III 5, 1-2.
7Zob. tamże, ks. III 4, 7.
8Zob. tamże, ks. III 5, 4.
9Zob. tamże, ks. III 9, w różnych miejscach.
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stwa, jaką wyróżnia Arystoteles u Greków, to jedynowładztwo oparte tylko
na podstawie prawnej. Król pochodził z wyborów, zaś władzę sprawował do-
żywotnio bądź na wyznaczony okres, w celu wypełnienia określonego zada-
nia. Czwarty rodzaj królestwa opiera się tym, że monarcha jako dobrodziej
ludu, sprawuje władzę za pełnym poparciem i przyzwoleniem poddanych.
Ostatni typ to nieograniczona władza na wzór tej, jaką sprawuje gospodarz
nad gospodarstwem domowym – państwo jest tutaj własnością monarchy.

Wyżej od rządów jedynowładczych stawiał Arystoteles władzę sprawo-
waną przez arystokrację. Pisze bowiem filozof, że „Jeśli panowanie większej
liczby mężów, wszystkich przy tym zarówno dobrych, należałoby określić
jako arystokrację, panowanie jednego jako królestwo, to więcej pożądana
będzie dla państwa arystokracja aniżeli królestwo, bez względu na to, czy
władza będzie rozporządzała siłą wykonawczą, czy nie, byle tylko znalazła
się większa liczba równie dzielnych”10. Ustrój arystokratyczny cechuje się
władzą skupioną w rękach elity, mężów stanu, wyróżniających się cnotą.
Tylko taki ustrój, zdaniem Stagiryty, zasługuje na miano arystokracji, gdzie
do władzy dobiera się osoby ze względu na ich wartość moralną, choć w pew-
nych jej odmianach drugim kryterium tego doboru może być bogactwo, co
wykazuje pewne cechy wspólne z ustrojem oligarchicznym.

Aby móc przedstawić najbardziej optymalny według Arystotelesa ustrój,
jakim są rządy klasy średniej, a więc politeja, należałoby najpierw opisać
ustrój demokratyczny i oligarchię, jako formy zwyrodniałe, jednak w świe-
cie współczesnym filozofowi występujące najczęściej. Politeja bowiem jest
pewną formą „złotego środka”między rządami ludu a rządami bogatych.

Demokracja to ustrój, w którym najpełniej realizuje się zasada równo-
ści11. Każdy w takim ustroju ma możliwość kierowania państwem. Uchwały
podejmowane tutaj są większością głosów, co de facto powoduje, że naj-
więcej do powiedzenia mają biedni, ponieważ – jak zauważył Arystoteles
– tych jest zwykle przewaga nad bogatymi12. W niektórych formach de-
mokracji określony jest co prawda cenzus majątkowy, pozwalający pełnić
funkcje państwowe tym tylko, którzy legitymują się odpowiednim poziomem
zamożności, lecz cenzus ten jest bardzo niski i łatwo osiągalny. Zagroże-
niem w demokracji jest fakt, że rolę rozstrzygającą odgrywają uchwały, nie
zaś prawo. Brak solidnej konstrukcji prawnej w demokracji stwarza podatny
grunt dla różnej maści demagogów, którzy – zaskarbiwszy sobie sympatię
ludu – posługują się tłumem, aby działać na rzecz własnych interesów13.

Co się zaś tyczy oligarchii, jest to ustrój, w którym władzę sprawuje wą-
ska grupa bogatych obywateli. Jedynym kryterium pozwalającym uzyskać
dostęp do władzy w takim państwie jest majątek. Stąd w oligarchii funkcjo-

10Tamże, ks. III 10, 7.
11Ustrój określany przez Arystotelesa mianem demokracji współcześnie raczej nazwali-

byśmy ochlokracją (gr. æχλoκρατ ία, okhlokrat́ıa – rządy tłumu, motłochu).
12Zob. tamże, ks. III 5, 7.
13Zob. tamże, ks. IV 4, 4.

27



Philosophia, nr 1(29) luty 2010

nuje instytucja cenzusu majątkowego, ewentualnie stanowiska w państwie
obsadzane są na zasadzie doboru, zwykle o charakterze nepotycznym14.

Jak już było wspomniane, ustrój optymalny dla Arystotelesa to wariant
pośredni pomiędzy demokratyczną, równościową władzą ludu a elitarną, her-
metyczną strukturą oligarchii. Złotym środkiem jest tutaj politeja, ustrój,
w którym dominuje stan średni, a biedni i bogaci są w mniejszości, w związku
z tym ustrój taki jest stabilny, ponieważ wykluczone zostają antagonizmy
pomiędzy skrajnymi grupami15. Rządy w politei opierają się na prawie. Silna
podstawa prawna ogranicza to, co dzieje się w ludowładczej demokracji –
każdorazowe podejmowanie uchwał. Arystoteles dostrzegał w politei połą-
czenie ideału wolności z porządkiem, a także szansę na stabilizację dzięki
możliwości zawierania kompromisów społecznych16. Należy podkreślić, iż
mimo że politeja zbliża się do demokracji, to jednak dominujące w niej ak-
centy położone są na praworządność i stan średni jako gwarancje stabilizacji.

Na przedstawienie tyranii Arystoteles pozwala sobie w swojej Polityce
dopiero pod koniec, gdyż – jak pisze – „ze wszystkich ustrojów najmniej na
tę nazwę zasługuje”17. Jako zwyrodniała forma jedynowładztwa, tyrania jest
najgorszym z ustrojów. Tyran bowiem jest władcą absolutnym, sprawują-
cym rządy nieograniczone nad każdą dziedziną życia. Jest to władza samo-
wolna, nie odpowiadająca przed nikim, kierująca się tylko dobrem własnym,
despotyczna, usuwająca w cień troski o dobro państwa, a więc tym samym
nie znajdująca poparcia u poddanych18. Klasyfikacja Stagiryty wyróżnia –
jak pokazaliśmy – ustroje właściwe (królestwo, arystokrację i politeję) oraz
błędne (tyranię, oligarchię i demokrację). Za najbardziej stabilny zaś z nich
wszystkich uznał Arystoteles politeję.

Arystoteles a współczesność

W ramach krótkiego odniesienia do współczesności przywołać należy
obecnie funkcjonującą w naukach o polityce definicję ustroju politycznego.
Pojęciem tym bowiem określamy „strukturę organizacyjną, kompetencje
i określone prawem wzajemne zależności organów państwa”19. w porówna-
niu z ujęciem Arystotelesa, który bliski był utożsamienia ustroju z rządem,
dzisiejsza definicja kładzie nacisk na rozbudowany charakter państwa, jego
instytucji, struktur władzy i administracji. Faktem jest przecież, że nowo-
żytne państwo od starożytnego polis dzieli ogromna przepaść, głównie ze
względu na ogromny przyrost jego funkcji i zinstytucjonalizowania się jego

14Zob. tamże, ks. IV 5, 1.
15Zob. S. Filipowicz, dz. cyt., s. 43.
16Zob. H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań

1993, s. 32.
17Arystoteles, dz. cyt., ks. IV 6, 1.
18Zob. tamże, ks. IV 6, 2-3.
19A. Antoszewski, [hasło:] Ustrój polityczny, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszew-

ski i R. Herbut, Wrocław 2004, s. 480.
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charakteru. Dlatego dziś chętniej posługujemy się kategorią systemu poli-
tycznego, aby wskazać złożoność bytu państwowego.

Z wyróżnionych przez Arystotelesa form państwa do dnia dzisiejszego
nie przetrwała jedynie arystokracja. Wciąż natomiast mamy do czynienia
z monarchiami, zaś model demokratyczny (odpowiednik politei) stał się dzi-
siaj standardem. Jednak kryzys dotykający dziś demokracji, a więc spadek
zaufania do elit rządzących, przejawiający się w coraz mniejszej chęci party-
cypowania w życiu politycznym, wysoka podatność mas na działania dema-
gogów i populistów, niski poziom wiedzy na temat państwa i polityki wśród
obywateli oraz relacja władza-obywatele, w której ta pierwsza za wszelką
cenę pragnie zyskać poparcie u tych drugich – to wszystko każe się zastano-
wić, czy jesteśmy dzisiaj bliżej arystotelesowskiego modelu politei, czy raczej
zwyrodniałej jej formy: demokracji.
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Retoryka Arystotelesa w ujęciu Ch. Rappa

Jerzy Gwiazda, student IV roku filozofii teoretycznej KUL

Prof. dr Christoph Rapp urodził się w 1964 roku. Studiował filozofię, filo-
logię grecką, logikę oraz teorię nauk (Wissenschaftstheorie) w Tybindze oraz
w Monachium; w roku 1993 uzyskał stopień naukowy doktora w Monachium,
w roku 2000 natomiast habilitował się w Tybindze. Od 2001 roku jest kie-
rownikiem Katedry Filozofii Antyku oraz Współczesności na Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie.

Artykuł prof. Christopha Rappa Aristotle’s Rhetoric, którego recenzję
stanowi niniejszy tekst, został opublikowany po raz pierwszy 2 maja 2002
roku w angielskojęzycznej internetowej Stanford Encyclopedia of Philosophy,
posiada zatem charakter hasła encyklopedycznego. Encyklopedia ta, jak in-
formują nas jej zasady, jest projektem mającym na celu stworzenie zasobów
naukowych z dziedziny filozofii udokumentowanych w sieci.

Artykuł rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem w temat. Autor podkre-
śla w nim znaczenie retoryki Arystotelesa dla rozwoju retoryki jako nauki.
Stwierdza, że przez dwa tysiąclecia interpretacja tejże retoryki u Arystote-
lesa była domeną historii retoryki, nie zaś samej filozofii. Zauważa także, że
ów arystotelesowska sztuka przekonywania była w historii rzadko interpre-
towana w kontekście całego Corpus Aristotelicum, próbuje ponadto ukazać
znaczenie badań filozoficznych w odczytywaniu myśli Filozofa z ostatnich
kilku dekad, w którym to czasie myśl Arystotelesa została według autora na
nowo odczytana.

Po tym wprowadzeniu następuje spis treści, informujący o zagadnieniach,
które Rapp zamierza omówić. Rozpoczyna od wyliczenia dzieł, w których
Arystoteles podejmował zagadnienia z zakresu retoryki, następnie przecho-
dzi do przedstawienia porządku treściowego samej księgi Retoryki oraz do
ukazania rozumienia tej sztuki jako odpowiednika (counterpart) dialektyki.
W kolejnych rozdziałach artykułu przedstawiony jest cel retoryki i wykorzy-
stywane w niej trzy środki perswazji. Osobno omawia Rapp entymemat jako
główne narzędzie retora i przedstawia rozumienie toposów. Artykuł kończy
się przydatnym dla czytelnika słownikiem wybranych terminów greckich wy-
stępujących w Retoryce oraz bibliografią.

Wśród prac dotyczących retoryki autorstwa samego Arystotelesa bądź
prac jemu przypisywanych, Rapp, powołując się na opinie starożytnych, wy-
mienia dialog Grullos, kolekcję teorii retorycznych Techné Sunagogé oraz
dzieło Theodecteia. Zwraca uwagę na fakt, że wszystkie one zaginęły. Au-
tor polemizuje w tym miejscu z przyjmowaną przez innych interpretatorów
opinią na temat charakteru dialogu Grullos jako platonizującego. Wskazuje,
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iż pomimo jego wczesnego powstania mógł już zawierać pewne oryginalne
myśli Stagiryty – nie musiał wcale powielać poglądów Platona. Arystotele-
sowska teoria retoryki dotarła do naszych czasów, bo zachowało się dzieło
zawierające jej wykład, Retoryka. Składają się na nią trzy księgi, z któ-
rych pierwsze dwie są wczesnymi dziełami filozofa. Trzecia natomiast jest
na pewno późniejsza, istnieją ponadto wątpliwości co do jej autentyczności.

Struktura pierwszej i drugiej księgi Retoryki (które autor, podkreślając
ich jedność, skraca w formie Reth.I&II ) to dwa trzyczęściowe działy. Pierw-
szy z nich zawiera rozróżnienie na trzy środki perswazji: charakter mówcy,
emocjonalny stan podmiotu słuchającego oraz sam argument (logos). W dru-
gim dziale zawarte są trzy rodzaje mowy publicznej: rozprawiająca (delibera-
tive, odbywająca się na zgromadzeniu, dotycząca przyszłych spraw), sądowa
(juridical, wygłaszana przed sądem, dotycząca spraw minionych) oraz epi-
deiktyczna (epideictic, wychwalająca bądź wyśmiewająca kogoś, nie mająca
na celu zmiany decyzji słuchaczy jak poprzednie). Autor artykułu przedsta-
wia wszystkie podziały Arystotelesa w sposób klarowny, nie pozwalający na
dwuznaczność.

Prof. Rapp stwierdza dalej, iż retoryka Arystotelesa jest ściśle związana
z jego dialektyką. Jest jej dopełnieniem (counterpart, antistrophos), kontynu-
acją (outgrowth, paraphues ti), jest też studium nad charakterem człowieka.
Arystoteles nazywa też retorykę częścią dialektyki. Cechą wspólną obydwu
jest m.in. fakt, iż nie dotyczą one rodzajowo rozróżnionych nauk oraz nie zaj-
mują się rzeczami przynależnymi do określonego gatunku. Różnica między
nimi widoczna jest w tym, że retoryka dotyczy spraw publicznych i praktycz-
nych oraz zajmuje się poszczególnymi tematami, dialektyka zaś może być za-
stosowana do każdego przedmiotu jako zajmująca się pytaniami ogólnymi.
Autor przedstawia więcej ciekawych różnic i podobieństw między obiema
dziedzinami nauki, których z racji zwięzłości recenzji nie sposób wyliczyć.

Retor, według Rappowskiej interpretacji Arystotelesa, jest zawsze zdolny
dostrzec, co jest przekonywujące. Jednakże, analogicznie do lekarza, który
nie zawsze może wyleczyć, retor nie jest w stanie przekonać każdego. Re-
toryka Filozofa ma charakter naturalny i może być użyta przez człowieka
ze znieprawionym charakterem do złych celów. Wszyscy potrzebujemy re-
toryki nie dlatego, iż chcemy komuś zakomunikować, co jest prawdziwe, ale
ponieważ chcemy przekonać słuchacza zbiorowego, zmienić jego zdanie. Co
nie oznacza, iż retoryka ma stać się narzędziem do wmawiania kłamstw.
Arystoteles w przeciwieństwie do wcześniejszych filozofów kładzie nacisk na
metodę zmiany w słuchającym jego wnętrza, jego rozumienia danego przed-
miotu. Służy do tego środek zwany entymematem. Nie jest to równoznaczne
ze stwierdzeniem, że Arystoteles nie widzi wagi przemiany uczuć w słucha-
jących. W tym miejscu prof. Rapp przedstawia swoje zdanie, różne, jak
zaznacza, od poglądów kilku interpretatorów: nie istnieje napięcie w środ-
kach retorycznych wykorzystujących metodę argumentatywną (entymemat)
i nie-argumentatywną (pozostałe).
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Prof. Rapp w obszernym, centralnym w strukturze, rozdziale ukazuje
swoje rozumienie entymematu u Arystotelesa, jak sam wskazuje, przeciwne
mniemaniu szeroko rozpowszechnionemu (wide spread). Entymemat bowiem
tradycyjnie rozumiany jest jako skrócony, niekompletny sylogizm. Według
Rappowskiej interpretacji Arystotelesa entymematem jest natomiast to, co
ma funkcję dowodu (a proof or a demonstration) w dziedzinie mowy pu-
blicznej. Arystoteles nazywa entymemat „ciałem perswazji”. Minimalnym
założeniem formalnym entymematu jest jego złożenie z przesłanek i wnio-
sków (premise-conclusion-structure). Retor bazuje na poglądach, które są
akceptowane przez słuchających, czyni je przesłankami rozumowania i pró-
buje wyciągnąć z nich wnioski, do których chce przekonać słuchaczy. Brak
jawnej pełności rozumowania logicznego w entymemacie nie świadczy o jego
niekompletności czy fałszywości, ale o praktycznej niekonieczności przepro-
wadzania pełnych dedukcji sylogistycznych przed słuchającymi. Istotą en-
tymematu jako rodzaju środka dedukcyjnego jest jego zastosowanie do ce-
lów perswazyjnych, nie zaś brak przesłanek logicznych. Autor ukazuje też
dokonane przez Arystotelesa rozróżnienie na entymematy wzięte ze znaków
(signs, sémeja) oraz z przesłanek prawdopodobnych, jako rodzaj tych pierw-
szych. Omawia je szczegółowo. Brak jawności jednej z przesłanek w entyme-
macie powoduje, iż może być on odrzucony w tejże dedukcyjnie skróconej
formie jako nielogiczny. Wyróżnia się też entymematy, których nie sposób ze
względów logicznych odrzucić. Dla czytelnika niezaznajomionego dogłębnie
z tematem i nieobeznanego z oryginalną wersją językową Retoryki interpre-
tacja entymematu prof. Rappa, podpierana źródłowymi greckimi sformuło-
waniami, wydaje się być przekonywująca. Autor prezentuje też śmiałą tezę
głoszącą, iż przy pewnym rozumieniu fragmentu tekstu Stagiryty w podziale
metod filozoficznych obok indukcji i dedukcji należałoby wyróżnić entyme-
mat jako kategorialnie im równy.

Arystotelesowskie toposy (topoi, w liczbie pojedynczej topos, w języku
angielskim w tłumaczeniu dosłownym place, location, w polskim miejsce)
stanowią temat kolejnego rozdziału. Co godne podkreślenia, autor nie zdecy-
dował się na przetłumaczenie tego słowa na język angielski, używa w tekście
jego transkrypcji łacińskiej, co świadczy nie tyle o niekompetencji autora,
co raczej o specyfice i oryginalności użycia tego wyrazu przez Arystotelesa.
Topoi są konstrukcjami pokazującymi, iż wnioski o pewnej formie mogą być
wyprowadzone z przesłanki o danej formie. Większość instrukcji, jakie daje
Retoryka dla streszczenia entymematu jest także zorganizowana jako lista
topoi. Topoi są nagłówkami, schematami, pod które podpada wiele entyme-
matów. Spełniają one w zasadzie dwie funkcje: potwierdzenia bądź obalenia
danego twierdzenia.

Cechę charakterystyczną artykułu stanowią liczne bezpośrednie odnie-
sienia do tekstu Retoryki Arystotelesa. Ich przytoczenie uzasadnia daną in-
terpretację prof. Rappa. Nierzadko autor zamieszcza też w nawiasie, po an-
gielskim odpowiedniku, greckie źródłowe słowo. Wydaje się, iż usuwa w ten
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sposób możliwość niejednoznaczności i wątpliwości lingwistycznej. Treść ar-
tykułu sprawia wrażenie, jakby wypływała z głębokiej analizy oryginalnego
tekstu. Autor nie zamieszcza informacji o tłumaczeniu Arystotelesa, z któ-
rego korzystał, co w połączeniu z powyższymi faktami, sugeruje czytelni-
kowi, iż samodzielnie przeanalizował grecki tekst. Prof. Rapp kilkukrotnie
czyni też trafne odniesienia do pozostałych dzieł Stagiryty, a także do innych
retorów starożytnych, dając tym wyraz swojej erudycji.

Artykuł ma charakter syntetyczny i monograficzny. Jest spójny, jasny,
uporządkowany oraz kompletny treściowo. Nie posiada przypisów, co jest
zrozumiałe w kontekście jego encyklopedycznego charakteru. Autor żywo
wyraża swoje opinie na temat treści dzieł Filozofa (np. It is strinking that. . . ).
Nie waha się bronić w niejednym miejscu własnego jego rozumienia, prze-
ciwnego nawet, jak sam zaznacza, powszechnej interpretacji. Każdorazowo
przytacza w takim wypadku szerokie uzasadnienie swojej tezy przez odwoła-
nie się do tekstu źródłowego. Prof. Rapp kilkakrotnie cytuje dłuższy passus
z któregoś z dzieł Arystotelesa, interpretując go później. Warto podkreślić
też odwagę autora, który polemizuje w kilku miejscach z odmiennymi po-
glądami, tekst, który napisał, ma bowiem charakter encyklopedyczny.

W artykule znajdują się także dwa odniesienia, tzw. linki, do innych
tekstów autora pozwalających czytelnikowi rozszerzyć rozumienie danego
punktu (On the Brevity of Enthymeme oraz On The Topoi of Rhetoric).
Obecność tych suplementów czyni artykuł bogatszym. Tekst sprawiał miej-
scami trudność w czytaniu ze względu na brak wyjustowania. Do manka-
mentów artykułu można zaliczyć też brak treści w jednym z podpunktów
(The Virtue of Style), co zostało zdawkowo opatrzone komentarzem: not yet
available. Za techniczne niedociągnięcie portalu, w którym ukazał się arty-
kuł, można uznać fakt, iż zamieszczony po bibliografii dział Other Internet
Resources oraz Related Entries, poza odniesieniem do hasła dotyczącego
Arystotelesa, jest pusty.

Prof. Rapp, co godne uznania, nie interpretuje Arystotelesa w świetle
późniejszych filozofów, sięga bezpośrednio do greckiego źródła. Wartość ar-
tykułu wypływa także z postawienia odważnych tez oraz z całościowego
ujęciu tematu. Tekst nie zawiera elementów enigmatycznych. Stanowi dobre
wprowadzenie w rozumienie arystotelesowskiej retoryki, jej narzędzi i języka.
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Justice as a Social Virtue.
Aristotelian Standpoint

Joanna Kiereś, studentka V roku filozofii teoretycznej KUL

The paper was delivered during the VII Międzynarodowe Sympozjum z cy-
klu „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, pt. „Sprawiedliwość – idee a rzeczywi-
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Common understanding of justice

Generally it is accepted that a just person applies the same measure
to himself and to others; the measure (criterion of the evaluation of one’s
action) has a universal, and hence an ethical character. The word justice
refers to social relations; it defines and establishes the custom (the unwritten
norm), and hence it aspires to be the legal norm (the written norm).

It is said that justice is where the legal-political system treats everyone
in an equal way, that is in a way consistent with the norms of the custom
and the law.

Criticism of the common understanding of justice as of equality of eve-
ryone before the law and of the custom points to the problem of good, as
justice does not follow from the fact that citizens have equal rights; so justice
has to be defined substantively, that is the problem of what good is should
be solved, as well as the question of what the kinds of good are and what
their hierarchy is.

Religious approach

In the religious approach justice is the consistence of a person’s acts
with the Divine law, that is with the norms defining one’s acts towards
God, people (neighbors) and nature. a breach of these norms is qualified as
a sin, i.e. an unjust act. Just acts are also denoted as holy acts. In Polish
the word święty (holy, sacrificed) is derived from the verb poświęcić (make
a sacrifice of oneself); and it means sacrificing oneself to serving God and
other people. Being holy requires heroism, that is courage in propagating
justice and in living in a just way.
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What is virtue?

(Greek: areté, Latin: virtus – power, strength)
Virtue is a lasting predisposition (skill) to perform morally good acts or

a constant willingness to make good.
Both the Greek word areté and the Latin one virtus, as well as the Polish

word cnota denote the skill, the predisposition, the willingness, but also the
valor, strength or power to perform the act, which points to the connection
between virtue and the human will and decision.

Every kind of virtue is a positive feature, it enriches man with what
is vested in him by nature. Virtue requires practice and work. Defect is
juxtaposed to virtue, and it is a lasting predisposition to do wrong. The
human will is rational, and hence virtue that makes this will more efficient
also engages the reason (the knowledge of virtue) and requires making the
reason more efficient.

Social virtue

Tradition mentions four virtues, so-called cardinal ones, or „hinge” ones,
as it is on them (like the door on the hinge) that all our moral life is sup-
ported. They are fundamental virtues, since they are basis of the whole of
human dynamism.

Kinds of social virtue:

� Prudence (Latin: prudential) is the virtue of a well-formed conscience,
which allows one to keep the intellect independent in its choice of
appropriate (proper, adequate) means that are consistent with the
chosen purpose. The purpose is always a kind of good. Good is the
purpose of all acts and the object of one’s aspirations.

Skills that are included in prudence:

– memory,

– the ability to accurately define a given situation,

– openness to other people’s opinions,

– shrewdness,

– common sense,

– the ability to predict,

– caution,

– foresight.

Prudence connects the past and the present with a view to the future.
It ensures the unity of action and guarantees its subjectivity and non-
accidentality.
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� Moderation (Latin: temperantia) is the virtue restraining natural im-
pulses: to preserve life and to pass it down (lascivious feelings). The
Latin phrase is ne quid nimis – everything should be done with mo-
deration, never too much should be done (colloquially: avoiding extre-
mities).

� Valor (Latin: fortitudo) is the virtue of achieving a difficult good. Co-
urage and patience are kinds of valor. Valor requires a mobilization of
the will and emotions and ordering them in the face of evil.

� Justice (Latin: justitia) is the obedience of the will to the right (good)
purpose. The purpose is recognized by the reason and good prudence
directs one towards the purpose. Just acts also requires valor. From the
ethical point of view it is virtue that orders one to give everyone what
he justly deserves. This definition presupposes a „duty of obligation”
between the one who deserves something and the one who is obliged
to fulfill this obligation. The object of the virtue of justice in not what
one wants for himself, but what others deserve from him. Someone has
the right (Latin: ius), and we face a moral and legal duty (Latin: lex )
to grant him the right. The virtue of justice consists in making the will
to recognize one’s rights (including the subject’s rights) more efficient,
and in performing just acts.

Aristotle treated the virtue of justice as one referring to other people,
as the law basically refers to life in society and to behavior towards other
people. It is a virtue connected with the mentioned social virtue.

The relationship between justice and the other social virtues

A closer determination of the nature of particular virtues in done by
defining the nature of man and of goods – purposes of actions. Virtues are
specified depending on the kind of actions and on the goods that can be
achieved by them. In this meaning virtues are tools, means to achieve the
aim. Because of the personal, i.e. rational and free nature of man skills,
are divided into: ones referring to the reason: wisdom, intuition, learning,
prudence and art; ones referring to the will: moderation and valor. In turn,
the most general virtue introducing rationality into actions is justice, which
mainly makes the will more efficient. Prudence, on the other hand, makes
the reason, which directs actions more efficient, moderation does the same
to the lascivious feelings, and valor – to irate feelings.

The genesis of justice

In the history of human culture two different approaches to the problem
of justice are distinguished: legalist and moral. The legalist approach bases
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justice on the legal definition, and the law has a positive character, i.e. it is
created by man (a tyrant, oligarchs or the so-called democratic majority).
Aristotle disputes this approach, as he prefers the moral conception of ju-
stice. Justice is then based on the universal order, or in the natural order
(natural law). This is why morality actually and logically precedes the posi-
tive proof (state law). Legalism in the theory of justice ensues injustice, as
whatever the legislators likes may be deemed just.

Christian culture is a continuation of the Aristotelian approach, accor-
ding to which justice is a moral virtue, and the good of the man hic and
nunc, and not of the state, of the acts, provision, etc. is its purpose. By his
nature man is assigned to good, and evil is just a lack of good.

Kinds of justice and the problem of injustice

Aristotle distinguishes the distributive justice, which he described as
the mean between extreme acts that unjust man perpetrates. The mean
is equality. Justice consists in finding and applying the mean, in finding
proper proportions. On the other hand, injustice consists in distorting the
proportion, when the wronged one has less than he should have, and the one
who wrongs him – more than the proportion requires.

Another kind of justice is the compensative justice, consisting in ma-
intaining a defined equality of participation in good. The participating par-
ties may not have less or more than they had at the starting point. There
is a difference between the distributive and the compensative justice. In
the former one geometrical equality in the criterion, that is the positions
of persons are considered, whereas in the latter the equality is arithmetical,
regardless of the status of the person.

Justice is connected with moral evaluation and the institution of jurisdic-
tion. The opposite of jurisdiction is revenge. According to Aristotle revenge
may be wright or wrong, but even if it is just, it violates justice. The reason
is that it does not need any proportions or a judge. The person who takes
revenge establishes the criteria of justice and the manner of compensation.
Elimination of revenge raises man to a higher civilization level.
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