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Cel 
• Przyjrzenie się pojęciom natury i łaski w odniesieniu 

do Tomaszowej refleksji zawartej w traktacie o 

aniołach (STh I, q. 50-64) 

 

• Korzyści: nowa perspektywa rozważań 
o nad pojęciem natury i łaski;  

o Uświadomienie sobie specyfiki naszej natury dzięki analogiom między 

nami i światem aniołów.  

• Trudności: 
o Odmienna metoda – dosłowna lektura Pisma Świętego z wykorzystaniem 

narzędzi zaczerpniętych z filozofii, głównie Arystotelesa; 

o Wysoce abstrakcyjny przedmiot rozważań. 
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PLAN WYKŁADU 
• Wprowadzenie: spojrzenie na całość traktatu o 

aniołach 

• I. Natura aniołów 
o Św. Tomasz o aniołach 

o I, q. 61 Stworzenie aniołów w ich naturze 

• II. Aniołowie wobec łaski 
o I, q. 62 Udoskonalenie aniołów – łaska i chwała 

• Q. 62, a. 3 Tytułowe pytanie wykładu 

o I, q. 63-64 Degradacja – upadek i jego konsekwencje 

• Podsumowanie 
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Struktura traktatu o 
aniołach (STh I, q. 50-64) 

• 1. Substancja aniołów, q. 50-54 
o Same w sobie, q. 50 

o Względem ciał materialnych (q. 51), przestrzeni (q. 52) oraz ruchu (q. 53) 

• 2. Intelektualne poznanie aniołów, q. 55-58 

• 3. Wola aniołów, q. 59-60 

• 4. Stworzenie aniołów 
o Stworzenie w ich naturze, q. 61 

o Udoskonalenie w łasce i chwale, q. 62 

o Wina (q. 63) i kara (q. 64) złych aniołów 
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Anielska natura 
(STh I, q. 50-61) 

• 1. Substancja aniołów, q. 50-54 
o Same w sobie, q. 50 

o Względem ciał materialnych (q. 51), przestrzeni (q. 52) oraz ruchu (q. 53) 

• 2. Intelektualne poznanie aniołów, q. 55-58 

• 3. Wola aniołów, q. 59-60 

• 4. Stworzenie aniołów 
o Stworzenie w ich naturze, q. 61 

o Udoskonalenie w łasce i chwale, q. 62 

o Wina (q. 63) i kara (q. 64) złych aniołów 
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Łaska bądź wina: 
chwała lub kara 

• 1. Substancja aniołów, q. 50-54 

• 2. Intelektualne poznanie aniołów, q. 55-58 

• 3. Wola aniołów, q. 59-60 

• 4. Stworzenie aniołów 
o Stworzenie w ich naturze, q. 61 

o Udoskonalenie w łasce i chwale, q. 62 
• Q. 62, a. 3 „Czy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski?” 

o Wina (q. 63) i kara (q. 64) złych aniołów 
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I. Natura aniołów 
porządek wykładu w STh 
• 1. Substancja aniołów: 

• A. Aniołowie same w sobie (q. 50) 

• B. Aniołowie w odniesieniu do naszego świata 

(materialno-duchowego): 
o Wobec ciał materialnych (q. 51) 

o Wobec przestrzeni (q. 52) 

o Wobec ruchu fizycznego (q. 53) 

• 2. Intelekt aniołów oraz ich sposób poznawania  

(q. 54-58) 

• 3. Wola aniołów (q. 59-60) 

• 4. Stworzenie aniołów (q. 61) 
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1.A. Aniołowie absolute 
• Q. 50 Aniołowie same w sobie (w odróżnieniu od 

porównania ich ze światem materialnym) 

• A. 1 Są całkowicie bezcieleśni 

• A. 2 Nie są złożone z materii i formy (w żadnym tego 

słowa znaczeniu) 

• A. 3 Liczba aniołów (wielość – bogactwo 

duchowego świata) 

• A. 4 Różnica gatunkowa: każdy anioł jest nieco inny 

(każdy anioł to odmienny stopień doskonałości) 

• A. 5 Niezniszczalność aniołów 
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1.B. Aniołowie  
a świat cielesny 

• Q. 51 Aniołowie wobec ciał materialnych 

• Q. 52 Aniołowie wobec naszej przestrzeni  

• Q. 53 Aniołowie a ruch fizyczny 
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Anioł a jego przybrana 
cielesna postać, q. 51 

• Q. 51, a. 1 Aniołowi nie przysługuje jakieś ciało z natury 
(corpora naturaliter sibi unita) 

Co się przydarza jakiejś naturze, nie jest jej ogólną 
własnością, np. posiadanie skrzydeł jest cechą niektórych 
zwierząt, jednak nie jest to ogólna cecha zwierząt (np. 
zwierzęta bez skrzydeł).  

Substancje intelektualne nie potrzebują ciała: choć może 
się to zdarzyć, np. w przypadku człowieka. Przeto nie 
wszystkie substancje intelektualne posiadają ciała. Te 
substancje intelektualne, które nie mają ciała, nazywamy 
aniołami.  

• A. 2 Aniołowie mogą przybrać cielesną formę (trzeba to 
odróżnić od objawienia się aniołów w postaci widzenia) 

• A. 3 Przyjmując ciało anioł nie przybiera w nim funkcji 
życiowych (opera vitae).  
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Anioł wobec przestrzeni 
(locus) q. 52 

• A. 1 Aniołowi przysługuje określone miejsce, ale 
należy to inaczej rozumieć, niż w przypadku ciał 
fizycznych, tzn. jako oddziaływanie na to miejsce, a 
nie zaś bycie przez nie objętym (jak w przypadku 
materii). Istota anioła jest poza miejscem (jako 
niecielesna), jest więc w jakimś miejscu wyłącznie 
poprzez swoje działanie.  

• A. 2 Anioł nie może oddziaływać na wiele miejsc 
równocześnie.  

• A. 3 Wielu aniołów nie może oddziaływać 
równocześnie na to samo miejsce. Oddziaływanie 
jednego anioła wyklucza oddziaływanie innego.  
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Lokalna zmiana miejsca 
oddziaływania, q. 53 

• A. 1 Zbawiony anioł może się przemieszczać, a 

ponieważ jest na inny sposób w miejscu niż ciało 

fizyczne (tj. przez oddziaływanie), stąd może 

poruszać się ruchem ciągłym lub nieciągłym. 

• A. 2 Oznacza to, że anioł przemieszczając się nie 

musi pokonywać wszystkich miejsc pośrednich z 

punktu A do punktu B. To jest niemożliwe dla ciał 

fizycznych.  

• A. 3 Przemieszczenie się anioła zakłada sukcesję 

dwóch momentów, nie zaś jedną i tę samą chwilę 

(in instanti). 
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2. Intelektualne poznanie 
aniołów, q. 54-58 

• 1. Anielskie władze poznawcze, q. 54 

• 2. Środek poznawania (medium cognoscendi): czy 

aniołowie poznają poprzez formy poznawcze 

(species), q. 55 

• 3. Przedmiot poznania: 
o Rzeczy niematerialne, q. 56 

o Rzeczy materialne, q. 57 

• 4. Cechy anielskiego poznania, q. 58 

 

15 



2.1 Anielskie władze 
poznawcze, q. 54 

• Anielska inteligencja (intelligere) ani nie jest 
substancją anioła (a. 1), ani jego bytem (eius esse, 
a. 2).  

• A. 3 Władza poznawcza (potentia intellectiva) jest 
czymś innym od istoty (essentia) anioła.  
Tylko w Bogu moc poznawcza jest tożsama z Jego 
istotą (naturą). Dlatego poznanie anielskie należy 
odróżnić od jego natury.  

• A. 4 Anioł nie posiada intelektu możnościowego 
oraz czynnego (agens et possibilis) tak jak my.  

• A. 5 Anioł nie posiada władz cielesnych. Poza 
intelektem posiada władzę woli.  
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2.2 Środek poznania: formy 
poznawcze (species), q. 55 

• A. 1 Aniołowie nie poznają wszystkiego za 
pośrednictwem swojej własnej istoty, ponieważ jest 
to możliwe i właściwe tylko dla Boga.  

• A. 2 Aniołowie poznają rzeczy poprzez wszczepione 
ich naturom formy poznawcze (species eis 
connaturales), nie zaś poprzez formy zaczerpnięte 
od rzeczy (jak my).  

• Anielska władza poznawcza z natury jest 
dopełniona poznawczymi formami (species 
intelligibiles), posiadają więc współnaturalne 
(connaturales) formy poznawcze umożliwiające im 
ich naturalne poznanie.  
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Formy poznawcze cd. 
• My osiągamy poznawczą doskonałość dzięki 

zjednoczeniu duszy z ciałem. Aniołowie natomiast – 

będąc całkowicie niematerialni i bezcieleśni – 

swoją doskonałość poznawczą otrzymują dzięki 

oświeceniu ich natur w akcie stworzenia przez 

Boga, gdzie wraz z intelektualną naturą otrzymują 

intelektualne formy poznawcze poznawanych 

rzeczy.  

• A. 3 Wyżsi aniołowie poznają za pośrednictwem 

bardziej pojemnych form poznawczych, niż ci niżsi.  

Bóg poznaje wszystko w Jednorodzonym Słowie.  
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2.3 Anielskie poznanie świata 
niematerialnego, q. 56 

• A. 1 Anioł poznaje samego siebie przez swoją 

własną formę, w której istnieje (inaczej niż my). 

• A. 2 Anioł poznaje innych aniołów dzięki formom 

poznawczym wszystkich natur, a więc nie tylko 

cielesnych, lecz także duchowych, które są mu 

wszczepione przez Boga w momencie stworzenia.  
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Q. 56, a. 3: Czy anioł może poznać w 

swojej naturze (per sua naturalia) Boga?  
• Są trzy rodzaje poznawania czegoś: 

• 1. przez obecność jego istoty w poznającym, np. 

tak anioł poznaje samego siebie; 

• 2. przez obecność podobieństwa tej rzeczy 

poznawanej we władzy poznawczej; 

• 3. przez podobieństwo tej rzeczy, które dociera 

poprzez jej odbicie w jakimś stworzeniu, nie zaś 

bezpośrednio. 
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Q. 56, a. 3: Czy anioł może poznać w 

swojej naturze (per sua naturalia) Boga? 
• Ad 1. Bóg może być poznany w ten sposób tylko 

przez samego siebie.  

• Ad 3 W ten sposób my z natury poznajemy Boga 

(por. Rz 1,20): w zwierciadle stworzenia.  

• Anioł poznaje wiec naturalnie Boga poznaniem 

pośrednim pomiędzy tymi dwoma: nie widzi Boga w 

istocie, ale widzi Go dzięki naturalnemu 

podobieństwu, które istnieje w nim samym 

względem Boga, choć jest ono niedoskonałe. 

• Bowiem sama natura anielska jest odbiciem 

przedstawiającym boskie podobieństwo.  
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Poznanie świata 
materialnego, q. 57 

• A. 1 Aniołowie poznają byty materialne dzięki 

formom poznawczym, które są im wszczepione 

przed ostatecznym ukształtowaniem się 

widzialnego świata.  

• A. 2 Czy aniołowie poznają poszczególne 

wydarzenia i byty (singularia)? Tak: muszą je 

poznawać, jeśli mają nas strzec.  

• To, co my poznajemy dzięki wiedzy ogólnej oraz 

poznaniu zmysłowemu, aniołowie poznają jednym 

prostym ujmowaniem.  
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Poznanie rzeczy 
materialnych cd.  

• A. 3 Czy aniołowie poznają wydarzenia przyszłe?  

Istnieją dwa rodzaje poznawania przyszłości: 1) w 

analizie jej przyczyn (natura obecnych wydarzeń 

pozwala wiele przewidzieć), 2) oraz w niej samej. Ten 

drugi sposób jest właściwy samemu Bogu.  

Ad 1) Istnieją trzy różne typy wydarzeń-przyczyn: 

- konieczne, np. jutrzejszy wschód słońca 

- prawdopodobne, np. dobry lekarz jest w stanie 

przewidzieć przebieg choroby 

- rzadkie i przypadkowe, oparte na zbiegu wielu 

akcydentalnych przyczyn 
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Poznanie rzeczy 
materialnych cd. 

• A.4 Czy aniołowie poznają myśli serca?  

Można poznawać cudze myśli na dwa sposoby:  

- przez skutki, np. słowo, wyraz twarzy, przyspieszony 

puls 

Skoro takie poznanie jest możliwe dla nas, tym bardziej 

jest ono przejrzyste dla aniołów, nawet dla demonów, 

ponieważ lepiej znają naszą naturę oraz subtelniej 

postrzegają nasze poruszenia.  

- myśli samego intelektu, poruszenia samej woli 

Te poznaje tylko sam Bóg.  
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A. 5 Czy aniołowie znają 

tajniki łaski (mysteria gratiae)? 
Anioł posiada dwa rodzaje poznawania: 

• Naturalne, oparte o poznanie rzeczy przez swoją istotę, 
jak poprzez wlane formy poznawcze.  

W ten sposób aniołowie nie poznają tajników łaski, która 
zależy od woli Bożej. [Np. Niepokalane Poczęcie NMP, 
wcielenie Chrystusa] 

• Inne poznanie (alia cognitio), które czyni je zbawionymi, 
dzięki któremu widzą Słowo i rzeczy w Słowie. 

W ten sposób aniołowie poznają tajniki łaski w tym stopniu, 
w jakim Bóg im je objawia. Im wyższy anioł, tym lepsze 
poznanie, i możliwość oświecania aniołów niższych.  

Niektóre z tych tajemnic zostały im ukazane na początku, a 
inne później, w zależności od pełnionej roli i funkcji.  
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2.4 Cechy anielskiego 
poznawania, q. 58 (a.1-7) 

• A. 1 Wiedza aniołów: akt a możność 

• Aniołowie w aspekcie ich wiedzy niczego się nie 

uczą, ponieważ mają wlaną kompletną wiedzę, 

pod tym względem nie są w możności do uczenia 

się (sic!).  

• Są natomiast w możności co do aktualnego 

korzystania z posiadanej tej wiedzy.  
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Cechy anielskiego 
poznawania, q. 58 cd. 

A. 2 Czy anioł może rozpatrywać różne sprawy 

jednocześnie?  

• Jeśli chodzi o poznanie w Słowie (per Verbum) [inne 

poznanie niż naturalne]: w Nim wszystko widzą, więc 

mogą w ten sposób poznawać wiele rzeczy 

równocześnie. 

• Jeśli chodzi o poznanie poprzez wszczepione im 

formy poznawcze [poznanie naturalne]: mogą 

poznawać równocześnie tylko te rzeczy, które 

równocześnie podpadają pod tę formę.  
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Cechy anielskiego 
poznawania, q. 58 cd. 

• A. 3 Anioł nie poznaje dedukcyjnie, ponieważ posiada 

wyższy rodzaj poznania – kontemplację (prosty wgląd).  

• Anioł natychmiast w tym, co poznaje naturalnie, widzi 

naraz to wszystko, co z poznania wynika. Nie musi więc 

dedukować.  

• A. 4 Czy anioł analizuje (łącząc i dzieląc)?  

• Ze względu na doskonałość poznania – także i tutaj nie 

ma potrzeby analizowania, widząc bezpośrednio 

wszystkie opcje.  

• Jednocześnie anioł „rozumie” nasze dedukcje oraz 

analizy, poznając je z własnej doskonalszej perspektywy 

poznawczej kontemplacji-oglądu.  

28 



Cechy anielskiego 
poznawania, q. 58 cd. 

A. 5 Czy w intelekcie anioła może być fałsz?  

• Anioł kontempluje bez potrzeby rozumowań: znając 

istoty rzeczy (quod quid est). Pod tym względem anioł 

jest bezbłędny.  

• Istota rzeczy (quidditas) może być podstawą do 

poznania tego, co danej rzeczy z natury przysługuje lub 

też nie. Nie wystarczy to jednak do poznania tego, co 

zależy od nadprzyrodzonego porządku (ea quae a 

supernaturali Dei ordinatione dependet). 

• Dobrzy aniołowie, ponieważ zachowują właściwe 

odniesienie do Boga, oceniając natury rzeczy, nie mylą 

się ani na poziomie naturalnym, ani nadprzyrodzonym. 
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Cechy anielskiego 
poznawania, q. 58 cd. 

• Demony natomiast, odwróciwszy się od Boga swoją 

przewrotną wolą, oceniają rzeczy natychmiast na 

podstawie ich natur.  

• W zakresie naturalnego porządku – nie mylą się.  

• Jednak mylą się co do tego, co należy do porządku 

nadprzyrodzonego (supernaturalia).  

Np. widząc zmarłego człowieka sądzą, że nie 

zmartwychwstanie; a widząc Chrystusa oceniają, że 

nie jest Bogiem.  
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Cechy anielskiego 
poznawania, q. 58 cd. 

• A. 6 Czy w aniołach istnieje poznanie poranne i 

wieczorne? (rozróżnienie od św. Augustyna)* 
o Poznanie poranne: u zarania stworzenia w Stwórczym Słowie 

o Poznanie wieczorne: poznanie zaistniałych rzeczy w ich naturach 

• A. 7 Czy owe poznania tworzą jedność? Tak, w 

istocie jest to jedno i to samo poznanie, jeśli przez 

poznanie poranne rozumiemy widzenie istnienia 

rzeczy w ich naturach w samym Słowie, 

zachowując jedynie różnicę secundum cognita.  

• Nie, jeśli poznanie poranne oznacza poznanie 

istnienia rzeczy w ich naturach poprzez wlane im 

formy poznawcze. Tak rozumiał to św. Augustyn.  
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3. Wola aniołów 
• O samej woli aniołów, q. 59 

• Ruch woli, jakim jest miłość, q. 60 
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Anielska wola, q. 59 
• A. 1 Czy aniołowie posiadają wolę? Tak, ponieważ 

byty obdarzone poznaniem posiadają zrozumienie 

natury dobra. Posiadają więc do niego skłonność 

(inclinatio).  

• Tę właśnie skłonność nazywa się wolą.  
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Wola a natura anioła,  
q. 59, a. 2 

• A. 2 Czy wola aniołów jest czymś innym niż ich 

natura, bądź ich intelekt?  

• Wola aniołów jest czymś innym niż ich natura oraz 

ich intelekt.  

• Uzasadnienie: 

• „Natura vel essentia alicuius rei intra ipsam rem 

comprehenditur” (Natura lub istota jakiejś rzeczy jest 

zawarta w tej rzeczy).  

• Tym samym to, co wykracza poza daną rzecz (extra 

rem), nie znajduje się w istocie tej rzeczy.  
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Wola a natura anioła,  
q. 59, a. 2 cd. 

• Przykład rzeczy naturalnych: skłonność do bytu 

(inclinatio ad esse) nie wykracza poza istotę rzeczy, 

ponieważ sprowadza się do jej materii i formy.  

• Natomiast skłonność rzeczy do tego, co zewnętrzne 

(ad aliquid extrinsecum) dzieje się w oparciu o coś 

dodanego do jej istoty,  
o np. skłonność do miejsca w oparciu o ciężar (kamień) lub lekkość (ogień) 

o skłonność do działania sobie właściwego w oparciu o czynne jakości 

(qualitates activae).  

• Tomasz rozróżnia tutaj: istotę (naturę) / skłonności (w 

tym także działanie). 
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Wola a natura anioła,  
q. 59, a. 2 cd. 

• Voluntas autem habet inclinationem in bonum 

naturaliter.  

• Wola zaś ma naturalną skłonność dobra. 

Operacja na pojęciach:  

• Przeto tylko tam będzie tożsamość woli oraz natury, 

gdzie w całości dobro (chciane przez wolę) 

zawiera się w istocie chcącego (w jego naturze).  

• To zachodzi tylko w przypadku Boga: tylko Bóg 

pragnie wszystkiego ze względu na swoją własną 

dobroć.  

• Nie można tego powiedzieć o żadnym stworzeniu.  
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Wola a natura anioła,  
q. 59, a. 2 cd. 

• Dobro nieskończone znajduje się bowiem poza 

istotą każdego stworzenia.  

• Przeto ani wola anioła, ani wola żadnego 

stworzenia nie mogą być tożsame z własną istotą 

(czyli naturą).  

• Przypomnijmy: Natura lub istota jakiejś rzeczy jest 

zawarta w tej rzeczy. Jeśli coś wykracza poza tę 

rzecz, tym samym nie przynależy do jej natury.  

• Tomasz rozumie to restrykcyjnie: skoro wola anioła 

kieruje się do czegoś poza nim samym, jest przeto 

czymś dodanym do jego istoty (natury). 
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Excurs: Podmiot 
(suppositum) a natura 

• Quodlibet II, q. 2, a. 2 Czy w aniele jest tym samym 
podmiot oraz natura?  

• Choć ‚natura’ jest określeniem wieloznacznym, to 
jednak jednoznacznie orzeka się ją o samej 
substancji rzeczy, jak mówi Arystoteles w V księdze 
Metafizyki, gdzie substancja oznacza istotę, lub 
„cosiowatość”, lub to, czym coś jest (essentia vel 
quidditas vel quid est).  

• Przeto natura sprowadza się do tego, co oznacza 
definicja. Za Boecjuszem: natura jest tym, co każdej 
rzeczy nadaje różnicą gatunkową (unumquodque 
informans specifica differentia) 
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Excurs: Podmiot 
(suppositum) a natura 

• „Pozostaje więc, że w rzeczach złożonych z materii i 

formy istotą bądź naturą nie jest sama forma, ale 

złożenie z materii i formy.” 

• „Natura oznacza tylko to, co należy do definicji 

gatunku”, podczas gdy podmiot (suppositum) poza 

tym, co należy do gatunku, zawiera również to, co 

danej rzeczy się przytrafia [np. przypadłości]. 

• Dlatego podmiot (suppositum) oznacza całość 

(totum), podczas gdy natura (podobnie jak 

quidditas) oznacza samą część formalną. 
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Excurs: Podmiot 
(suppositum) a natura 

• Wnioski: 

• Tomasz zawęża znaczenie określenia natura do 

gatunkowej „pars formalis” danej rzeczy. Przeto: 

• W Bogu podmiot i natura utożsamiają się 

całkowicie. 

• W aniele jednak nie tym samym jest natura i 

podmiot: ponieważ w naturze gatunku nie mieści 

się ani samo istnienie (esse), ani to, co mu się 

przydarza.  

• Tym samym istnienie, podobnie jak przypadłości, 

należą do podmiotu, choć nie należą do natury.  
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Anielska wola, q. 59 cd. 
• A. 3 Czy aniołowie posiadają władzę wolnego 

osądu (liberum arbitrium)? Tak, doskonalszą od nas, 

ponieważ opartą na doskonalszych władzach 

poznawczych.  

• A. 4 Czy jest w aniołach gniewliwość i pożądliwość 

(irascibilis et concupiscibilis) ? Nie, ponieważ nie 

mają ciał.  
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Anielska miłość, q. 60 
• A. 1 Czy w aniołach jest naturalna miłość (amor seu 

dilectio naturalis)? Tak, koniecznie.  

• A. 2 Czy aniołowie mają możliwość miłości z 

wyboru? Tak.  

• A. 3 Czy aniołowie kocha siebie samego zarówno 

miłością naturalną jak miłością z wyboru? Tak.  

• A. 4 Czy jeden anioł kocha drugiego miłością 

naturalną tak, jak siebie? Tak.  

• A. 5 Czy anioł kocha z natury Boga bardziej niż 

siebie? Tak.  
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4. Stworzenie aniołów  
in esse naturae 

• Q. 61, a. 1 Czy aniołowie posiadają przyczynę 

swojego istnienia? Tak, z konieczności.  

• A. 2 Czy anioł został stworzony odwiecznie? Nie.  

• A. 3 Czy aniołowie zostali stworzeni przed światem 

widzialnym? Nie (Tomasz uznaje tę odpowiedź za 

bardziej prawdopodobną).  

• A. 4 Czy aniołowie zostali stworzeni w niebie 

empirejskim? Tak. Przez tego rodzaju niebo rozumie 

się powiązanie naszego świata ze światem 

duchowym: najwyższe cielesne stworzenie (trzeba 

pamiętać o średniowiecznej kosmologii) 
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PLAN WYKŁADU 
• Wprowadzenie: spojrzenie na całość traktatu o 

aniołach 

• I. Natura aniołów 
o Św. Tomasz o aniołach 

o I, q. 61 Stworzenie aniołów w ich naturze 

• II. Aniołowie wobec łaski 
o I, q. 62 Udoskonalenie aniołów – łaska i chwała 

• Q. 62, a. 3 Tytułowe pytanie wykładu 

o I, q. 63-64 Degradacja – upadek i jego konsekwencje 

• Podsumowanie 
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Aniołowie wobec łaski 
• II. Aniołowie wobec łaski 

• 1. Udoskonalenie aniołów – łaska i chwała, q. 62 

• Prolog, q. 61: quomodo perfecti sunt in gratia vel 

gloria; q. 62: quomodo angeli facti sunt in esse 

gratiae vel gloriae.  

• „W jaki sposób aniołowie zostali udoskonaleni / 

doprowadzeni bo istnienia w stanie łaski bądź 

chwały” 

• 2. Degradacja  
o Wina, q. 63  

o Kara, q. 64 
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1. Aniołowie wobec łaski 
• Q. 62 a. 1 Czy aniołowie zostali stworzeni jako 

szczęśliwi?  

• Tak, ale należy rozróżnić naturalne oraz 

nadprzyrodzone szczęście.  

• A. 2 Czy anioł potrzebował łaski do tego, aby 

zwrócić się ku Bogu?  

• W tym nadprzyrodzonym wymiarze, jako ku 

przedmiotowi nadprzyrodzonego szczęścia, bez 

wątpienia tak. 
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Czy aniołowie zostali 
stworzeni w stanie łaski? 

• A. 3 Czy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski? 

Zdaniem Tomasza bardziej prawdopodobne jest, że 

tak.  

• Uzasadnienie: 

• Boża Opatrzność tworzy na początku rzeczy w 

stadium rozwoju (rationes seminales).  

Jak nasiona mają się wobec ich skutku naturalnego,  

tak też ma się łaska uświęcająca wobec zbawienia.  

• Jeśli więc Bóg stworzył świat przyrody w postaci 

zdolnej do pełni naturalnego rozwoju, tak również 

stworzył aniołów w łasce.  
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Stan łaski i zbawienie 
• A. 4 Czy zbawiony anioł zasłużył na swoje zbawienie?  

• Tylko dla Boga szczęście doskonałe przynależy do jego 

natury.  

• Dla wszystkich natur stworzonych szczęście nie jest ich 

naturą, lecz celem ostatecznym.  

• Do celu zaś zdąża się przez działanie. To zaś działanie 

jest  

- Albo sprawcze (factiva), gdy leży w mocy działającego, 

jak lekarstwo przyczynia się do odzyskania zdrowia, 

- Albo zasługujące (meritoria), gdy wykracza poza moc 

działającego; wówczas celu oczekuje się jako daru od 

kogoś innego.  
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Zasługa i szczęście 
• Szczęście ostateczne (polegające na widzeniu 

Boga) przekracza możliwości tak natury anielskiej 
jak ludzkiej.  

• Pozostaje więc, że na szczęście to trzeba zasłużyć.  

 

• Jeśli anioł nie był stworzony w stanie łaski, nie mógł 
zasłużyć na szczęście, co przeczy naturze szczęścia 
jako „celu” oraz „nagrodzie za cnoty” (Arystoteles) 

• Jeśli zasłużył na szczęście tym, co już miał, przeczy 
to naturze zasługi. Nie można mieć i zasługiwać.  

• Stąd najlepiej powiedzieć, że anioł posiadał łaskę, 
dzięki której zasłużył na szczęście doskonałe.  
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Zasługa i szczęście 
• A. 5 Czy anioł natychmiast po jednym akcie 

zasługującym posiadł zbawienie? Tak, stosownie do 

sposobu działania swojej natury.  

• A. 6 Czy aniołowie otrzymali łaskę i zbawienie 

proporcjonalnie do możliwości naturalnych 

(secundum quantitatem suorum naturalium)? Tak.  
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Szczęście nadprzyrodzone 
wobec anielskiej natury 

• A. 7 Czy w zbawionych aniołach pozostało ich 

poznanie naturalne, oraz naturalna miłość?  

• W zbawionych i szczęśliwych aniołach pozostaje 

działanie naturalne.  

• Jak bowiem zasady działania mają się do siebie, 

tak też będą się miały same działania.  

• Skoro natura ma się wobec szczęścia jak to, co 

pierwsze wobec tego, co drugie, ponieważ 

szczęście jest dane naturze.  

• Przeto trzeba zachować to, co pierwsze, w tym, co 

drugie. Trzeba więc zachować naturę w szczęściu.  
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Czy zbawieni aniołowie 
się zmieniają?  

• A. 8 Czy zbawiony anioł może zgrzeszyć?  

Nie, w żaden sposób, ponieważ nie można odwrócić 

się od samej istoty dobra widzianej bezpośrednio w 

Bogu.   

• A. 9 Czy zbawiony anioł może wzrastać co do 

stopnia szczęśliwości?  

Nie. Każdy ma swoje stałe i ostateczne miejsce w 

szczęściu, stosownie do właściwej mu pojemności 

względem widzenia istoty Boga.  
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2. Degradacja upadłych 
aniołów: zbrodnia i kara 

• Q. 63 Wina upadłych aniołów 

• Q. 64 Kara 
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Wina q. 63 
• A. 1 Czy w aniołach może być zło w charakterze 

winy? Tak.  

• Prolog: W jaki rodzaj grzechów mogą popaść 

duchy? [A. 2] Czy w aniołach może być tylko 

grzech pychy oraz zawiści? Tak.  

• A. 3 Czy diabeł pragnął być jak Bóg? Tak.  

• A. 4 Czy jakieś demony były złe ze swojej natury? 

Nie.  

• A. 5 Czy diabeł był zły w pierwszym momencie 

swojego stworzenia z winy swojej własnej woli? Nie.  
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Wina 
• A. 6 Czy było jakieś opóźnienie (mora) pomiędzy 

stworzeniem i upadkiem anioła? Nie. (Tomasz 

uznaje to za bardziej prawdopodobne).  

• A. 7 Czy upadł najwyższy spośród aniołów? Mogło 

tak być.  

• A. 8 Czy grzech pierwszego anioła był przyczyną 

grzechu pozostałych aniołów? Tak, choć nie 

poprzez przymus, lecz na zasadzie zachęty złym 

przykładem.  

• A. 9 Czy więcej aniołów zgrzeszyło, niż oparło się 

pokusie? Mniej.  
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Kara, q. 64 
• A. 1 Czy intelekt demona został zaciemniony 

poprzez pozbawienie wszelkiego poznania prawdy? 

Dwojakie jest poznanie prawdy: poprzez łaskę, oraz 

naturalne. Demon utracił poznanie 

nadprzyrodzone, ale nie utracił naturalnego.  

• A. 2 Czy wola demonów została utwierdzona w złu 

(obstinata in malo)? Tak.  

• A. 3 Czy demony cierpią ból? Tak.  

• A. 4 Jakie jest miejscem kary? Ze względu na winę – 

jest nim piekło, a ze względu na pożytek człowieka 

– jest nim powietrze (aer calliginosus). 
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PLAN WYKŁADU 
• Wprowadzenie: spojrzenie na całość traktatu o 

aniołach 

• I. Natura aniołów 
o Św. Tomasz o aniołach 

o I, q. 61 Stworzenie aniołów w ich naturze 

• II. Aniołowie wobec łaski 
o I, q. 62 Udoskonalenie aniołów – łaska i chwała 

• Q. 62, a. 3 Tytułowe pytanie wykładu 

o I, q. 63-64 Degradacja – upadek i jego konsekwencje 

• Podsumowanie 
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Natura a łaska 
• Św. Tomasz z Akwinu wyraźnie wyodrębnia poziom 

natury oraz poziom łaski w anielskim świecie.  

• Akwinata tak używa tego terminu, aby podkreślić 

różnicę pomiędzy naturą Boga, oraz naturą 

stworzenia.  

• Pojęcie natury jest węższe niż np. pojęcie 

subiectum. Tomasz wskazuje na teoretyczny 

charakter tego słowa.  
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Natura i łaska 
• Tomasz odróżnia tak wolę jak intelekt od anielskiej 

natury (q. 59, a. 2): utożsamiają się one (tj. intelekt i 

wola) wyłącznie w Bogu.  

• Natura oraz właściwe jej działania pozostają 

zarówno w przypadku zbawionych aniołów, jak 

upadłych, choć w inny sposób: łaska w odróżnieniu 

od grzechu doskonali naturę. 

• Zasługa zakłada zarówno pomoc Bożą (łaskę), jak 

pewien udział ze strony stworzenia. Przynajmniej w 

charakterze wolnego przyzwolenia, i dalej 

współpracy w tym, do czego owa łaska skłania.  
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Dziękuję za uwagę 
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