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Natura Ludzka

 Natura w ujęciu ogólnym

 Natura bytów ożywionych

 Szczególny charakter natury ludzkiej

 aspekt filozoficzny

 aspekt teologiczny





Natura w rozumieniu potocznym

 (1) przyroda, wraz z zachodzącymi w niej
zjawiskami i procesami

 (2) stan pierwotny przyrody, niezmieniony
przez kulturę i cywilizację

 (3) siła kształtująca organizmy żywe, zwłaszcza ludzi

 (4) zespół cech charakterystycznych dla określonych 
zjawisk, przedmiotów, itp.

 (5) cechy wrodzone i usposobienie człowieka





Pierwszy poziom refleksji filozoficznej

 pewne rzeczy istnieją w przyrodzie „z natury”: 
„zwierzęta i ich części oraz rośliny i ciała proste, jak 
ziemia, ogień, powietrze i woda” (Phys. II, 1 [192b 9-10])

 artefakty „nie są wytworami natury”, lecz ludzkiej 
sztuki czy też kunsztu (τέχνη, techne), jak np. „łoże, 
szata i inne tego rodzaju rzeczy” (ibid. 192b 18-19)





Pierwszy poziom refleksji filozoficznej

 definicja natury w oparciu o źródło pochodzenia bytów we 
wszechświecie:

 byty będące wytworem przyrody – należące do niej
w sposób integralny i mające w niej początek
(zarówno byty ożywione jak i nieożywione)

 byty będące wytworem człowieka,
jego zdolności i kunsztu

natura = byty należące do przyrody i mające w niej źródło powstania





Drugi poziom refleksji filozoficznej

 każdy z tych bytów „nosi w sobie zasadę ruchu i spoczynku: 
jedne ze względu na miejsce, drugie ze względu na wzrost i zanik, 
a wreszcie inne ze względu na zmianę jakościową”
(Phys. II, 1 [192b 15-16])

 ruch = wszelka zmiana: „urzeczywistnianie [entelechia] bytu 
potencjalnego jako takiego będzie właśnie ruchem”
Phys. III, 1, (201a 10-14)

 spoczynek = (1) stałość, brak zmiany; (2) osiągnięcie przez
dane ciało właściwego sobie, naturalnego miejsca w kosmosie









Drugi poziom refleksji filozoficznej

 „natura jest „zasadą i wewnętrzną przyczyną ruchu 
oraz spoczynku w rzeczach, w których istnieje z istoty, 
a nie akcydentalnie” (Phys. II, 1 [192b 22-23])





Trzeci poziom refleksji filozoficznej

 w jaki sposób natura (rozumiana jako wewnętrzna 
zasada ruchu i spoczynku) jest obecna i zakorzeniona
w danym bycie ożywionym lub nieożywionym?

 natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt





Natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

 naturą nazywa się często „element pierwotny, z którego 
jakiś naturalny przedmiot jest utworzony, albo powstaje, 
tzn. przedmiot nieukształtowany i niezdolny do zmiany 
dzięki własnej sile. Na przykład, brąz uchodzi za naturę 
posągu i brązowych przedmiotów, a drzewo za naturę 
przedmiotów drewnianych” Meta. V, 4 (1014b 26-30)





Natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

drewno

pierwiastki

atomycząstki elementarne





Natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

atomizm ~ redukcjonizm metafizyczny

Co jest naturą fermionów
(kwarków i leptonów), 

odpowiadających im antycząstek, 
oraz bozonów?

Jaka materia określa i decyduje
o ich wewnętrznej zasadzie ruchu

i spoczynku (zmiany i stałości),
tj. ich naturze?





Natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

???

atomizm ~ redukcjonizm metafizyczny





Natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

???

materializm metafizyczny





Trzeci poziom refleksji filozoficznej

 w jaki sposób natura (rozumiana jako wewnętrzna 
zasada ruchu i spoczynku) jest obecna i zakorzeniona
w danym bycie ożywionym lub nieożywionym?

 natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

atomizm ~ redukcjonizm metafizyczny ~ materializm





Trzeci poziom refleksji filozoficznej

 w jaki sposób natura (rozumiana jako wewnętrzna 
zasada ruchu i spoczynku) jest obecna i zakorzeniona
w danym bycie ożywionym lub nieożywionym?

 natura zdefiniowana i określona przez materiał,
z którego wykonany jest dany byt

 natura tożsama z formą substancjalną
(istotą) danego bytu





Natura tożsama z istotą bytu
(formą substancjalną)

 „W innym … znaczeniu ’natura’ jest kształtem lub 
pojęciową formą” (Phys. II, 1 [193a 30-31])

 „raczej forma jest ’naturą’ niż materia” (ibid., 193b 7)

 „Z tego co zostało powiedziane, wynika, że natura
w swym pierwotnym i podstawowym znaczeniu jest 
istotą rzeczy mających w sobie, jeżeli są takie, zasadę 
ruchu” (Meta. V, 4 [1015a 13-15])

czym jest forma substancjalna???





Natura w świetle hylemorfizmu

 „W innym … znaczeniu jest ’natura’ kształtem (ἡ μορφὴ) 
lub pojęciową formą (τὸ εἶδος )” (Phys. II, 1 [193a 30-31])

 ἡ μορφὴ (morfe)= kształt

 τὸ εἶδος (eidos) = zewnętrzna, widzialna postać
osoby lub przedmiotu (forma pojęciowa)

Forma = zewnętrzny (geometryczny) kształt ~ struktura ???





Natura w świetle hylemorfizmu

Teoria 4 przyczyn ~ przyczyna formalna
Phys. II, 3 (194b 23 – 195a 3) oraz Meta. V, 2 (1013a 24 – 1013b 2)

 ὁ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι (o logos tu ti en einai) = pojęcie istoty

 παράδειγμα (paradeigma) = „archetyp”, „model”, „wzór”, 
„charakterystyka danego typu”

natura = forma substancjalna = metafizyczna zasada aktualności,
sprawiająca, że dany byt jest tym, czym jest,

in-formująca (aktualizująca) materię





Natura w świetle hylemorfizmu

Teoria 4 przyczyn ~ przyczyna materialna
Phys. II, 3 (194b 23 – 195a 3) oraz Meta. V, 2 (1013a 24 – 1013b 2)

 Forma substancjalna aktualizuje materię ~ nie empirycznie 
weryfikowalny fizykalny substrat ~ lecz materię pierwszą
rozumianą jako metafizyczna zasada potencjalności: 

 πρώτη ὕλη (prote hyle)= materia pierwsza

 πρῶτον ὑποκείμενον (proton hypokeimenon) = najbardziej
podstawowy substrat





Natura w świetle hylemorfizmu

Teoria 4 przyczyn ~ przyczyna materialna
Phys. II, 3 (194b 23 – 195a 3) oraz Meta. V, 2 (1013a 24 – 1013b 2)

„materią (ὕλη) nazywam to, co samo przez się nie jest ani określoną 
rzeczą, ani nie jest ilością, ani żadną inną kategorią określającą byt” 

Meta VII, 3 (1029a 21-22)

„Brąz, chociaż stanowi materię w odniesieniu do posągu, to jednak 
sam jest złożony z materii i formy. A zatem brąz nie jest nazywany 

materią pierwszą, ponieważ sam posiada materię”. De prin. nat. 14





Przyczyny materialna i formalna

Forma Substancjalna (μορφή)
Metafizyczna zasada

aktualności

Filozofia informacji:
Informacja o niematerialnym 

charakterze in-formuje wszechświat
począwszy od Wielkiego Wybuchu 

Materia Pierwsza (πρώτη ὕλη)

Metafizyczna zasada 
potencjalności

Mechanika kwantowa:
każda cząsteczka elementarna jest nie 

tyle przedmiotem fizycznym co fluktuacją 
w potencjalności pola kwantowego 

(lokalną koherencją kwantowej próżni)





Natura w ujęciu filozoficznym

Natura

odnosi się do bytów należących do przyrody
i biorących z niej początek

wewnętrzna zasada ruchu i spoczynku (zmiany i stałości)

tożsama z formą substancjalną bytu
aktualizującą w nim materię pierwszą





Natura w świetle przyczyny celowej

Teoria 4 przyczyn ~ przyczyna celowa
Phys. II, 3 (194b 23 – 195a 3) oraz Meta. V, 2 (1013a 24 – 1013b 2)

natura jest właściwym określeniem nie tylko dla procesu genezy 
(powstania lub zrodzenia), lecz także dla procesu rozwoju por. Meta. V, 4 (1015a 17)

byty pochodzące „z natury” mają zasadę „swego własnego wytworzenia” 
Phys. II, 1 (192b 28)

natura jako wewnętrzna zasada ruchu i spoczynku – tożsama z istotą 
danego bytu – ma określony cel, tj. pełnię realizacji tej istoty





Filozoficzna definicja natury

odnosi się do bytów będących 
wytworem przyrody, tj. 

należących do niej w sposób 
integralny i mających w niej 

początek (chodzi zarówno o byty 
ożywione jak i nieożywione)

definiowana jako 
wewnętrzna zasada 
ruchu i spoczynku tożsama z 

wewnętrzną 
tendencją każdego 

bytu naturalnego do 
pełnej realizacji 

swojej istoty

tożsama z istotą tych 
bytów, tj. formą 

substancjalną 
aktualizującą w nich 

materię pierwszą





Natura bytów ożywionych

natura
=

istota
=

forma substancjalna

natura = istota = forma substancjalna = dusza

gr. ψυχή (psyche), łac. anima

zasady
ruchu i spoczynku 

władze duszy=





Dusza

 „[D]usza (…) jest istotą i formą (…) ciała naturalnego szczególnego 
rodzaju, które mianowicie w sobie samym posiada zdolność 
wprawiania się w ruch i zatrzymywania się” De an. II, 1 (412b 17-18)

 życie = zdolność do poruszania się o własnych siłach,
odżywiania się i wzrostu – procesów, które ustają w
momencie obumierania (rozkładu) zob. De an. II, 1 (412a 15)





Dusza

 „Właściwe zatem pojęcie życia bierze się z tego, że coś z natury 
porusza samo siebie, przy czym ruch należy [tu] rozumieć szeroko, 
tak, że działanie intelektualne również jest nazywane pewnym 
ruchem. Te bowiem rzeczy, o których mówimy, że są bez życia,
mogą być poruszane tylko dzięki zewnętrznej zasadzie”.
In De an. II, lect. 1 (§ 219)

samodzielnie inicjują ruch i spoczynek
ruch i spoczynek w odpowiedzi

na warunki i otoczenie 





Dusza

 „dusza jest pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada w 
możności życie, czyli ciała obdarzonego organami” De an. II, 1 (412a 35) 

(ὄργανα, organa = instrumenty)

 !!! dusza sprawia, że ciało, które ożywia ma charakter organiczny,
nie jest więc tak, że ciało musi najpierw posiadać organiczny 
charakter, by być w możności do bycia uformowanym przez duszę





Dusza

obecność
na sposób virtute

tj. przez moce

(zdolności akcji
i reakcji)





Dusza

dusza formą ciała

???

tak, ale nie w znaczeniu dwóch 
oddzielnych substancji

!!!

dusza aktualizuje materię 
pierwszą w organicznym ciele 

osoby ludzkiej !!!

właściwymi korelatami 
metafizycznymi są nie tyle dusza 

i ciało (choć powszechnie 
używamy tego stwierdzenia), 

lecz dusza i materia pierwsza !!!

cielesność przynależy do
materii z powodu duszy

która jest jej formą
substancjalną !!!





Dusza

 „To, że dusza jest formą ciała oraz że ciało jest dla niej materią 
i podmiotem, nie powinno być rozumiane w taki sposób, jakby 
ciało było ukonstytuowane przez jedną formę, która czyni je 
ciałem, oraz dodaną do niej duszę, czyniącą je ciałem żywym. 
Raczej, powinno się uważać, że od duszy pochodzi zarówno to, 
że ciało jest, jak i to, że jest ciałem żywym.”





Dusza

„A zatem, po wyjściu duszy z ciała, nie pozostaje ono tym samym 
ciałem pod względem gatunkowym; tak że oczu i mięśni nie orzeka 
się w odniesieniu do zmarłego inaczej, jak tylko w sposób 
wieloznaczny, jak to pokazuje Arystoteles w VII księdze „Metafizyki”. 
Zatem, po wyjściu duszy z ciała w jej miejsce wchodzi inna forma 
substancjalna, która daje inne istnienie gatunkowe, jako że rozkład 
jednego [bytu] nie następuje bez powstania innego”.
In De an. II, lect. 1 (§ 225-226)





Dusza

FSkom.jajowej

MP

FSplemnika

MP
FSczłowieka

MP

poczęcie śmierć

FSzwłok

MP

FS1

MP
+ 
FS2

MP
+ 
FS3

MP
+ 
FS…

MP
+ 
FSn

MP

zmiana
substancjalna

zmiana
substancjalna





Władze duszy roślinnej, zwierzęcej, ludzkiej

 dusza 
wegetatywna

 dusza
zmysłowa  dusza umysłowa

odżywiania się 
wzrost

reprodukcja

władze zmysłowe
ruch

władze umysłowe
(intelektualne)

wolna wola





Władze duszy ludzkiej ~ rola intelektu

 „intelekt będący zasadą działalności 
umysłowej jest formą ciała ludzkiego”
ST I, 76, 1, co.

 dusza ludzka

władze umysłowe
(intelektualne)

wolna wola

działanie intelektu

zmiana stanu umysłu

zmiana stanu organizmu

decyzja / akt woli





Władze duszy ludzkiej ~ rola intelektu

 władze zmysłowe – działając za 
pośrednictwem cielesnego organu 
(instrumentu) – poznają formy 
jednostkowe innych bytów

 władze umysłowe – dzięki umiejętności 
abstrakcji – mają także zdolność 
poznania istoty całych klas bytów

 dusza ludzka

władze umysłowe
(intelektualne)

wolna wola





Władze duszy ludzkiej ~ rola intelektu

 władze umysłowe

 nie mają odpowiadającego im 
cielesnego narządu (organu) poznania

 to, że poznają byty na drodze abstrakcji 
od obrazów zmysłowych i wyobrażeń, 
czyni ciało najbardziej odpowiednim 
narzędziem duszy 

 dusza ludzka

władze umysłowe
(intelektualne)

wolna wola





Władze duszy ludzkiej ~ rola intelektu

 dusza umysłowa

 będąc aktualizującą materię pierwszą 
zasadą formalną, ma jednocześnie zdolność 
przyjmowania form (na tym polega 
poznanie intelektualne)

 przyjęcie form innych bytów (noetycznie)
nie prowadzi do utraty tożsamości i zmiany 
substancjalnej bytu ludzkiego

 dusza ludzka

władze umysłowe
(intelektualne)

wolna wola





Samoistność, stworzony charakter,
oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej

 dusza umysłowa

 ze względu na władze intelektualne zależne od obrazów 
zmysłowych – ma naturalną tendencję do bycia w ciele

 ze względu na władze intelektualne, których działanie nie 
dokonuje się przez organ cielesny – może istnieć poza ciałem:

„zasada działalności umysłowej, którą nazywamy duszą ludzką,
musi być pewnego rodzaju zasadą niecielesną i samoistną” ST I, 75, 2, co.





Samoistność, stworzony charakter,
oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej

 dusza umysłowa

 w odróżnieniu od dusz wszystkich innych bytów ożywionych, 
których przyczyną sprawczą są właściwe im organizmy żywe, 
wyprowadzające czy też wywodzące (łac. educare) ich formy 
substancjalne z potencjalności materii pierwszej, dusze 
intelektualne – jako niecielesne i samoistne zasady aktualności 
bytu ludzkiego – są bezpośrednio stwarzane przez Boga ex nihilo.





Samoistność, stworzony charakter,
oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej

 dusza umysłowa

 samoistność duszy intelektualnej jest gwarantem
jej niezniszczalności i nieśmiertelności

 „[D]usza ludzka nie może ulec zniszczeniu, chyba że sama przez 
się mogłaby przestać istnieć. To zaś zupełnie jest niemożliwe nie 
tylko w odniesieniu do duszy ludzkiej, ale też w wypadku każdego 
samoistnego bytu, będącego samą tylko formą”. ST I, 75, 6, co.





Samoistność, stworzony charakter,
oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej

 subzystująca dusza umysłowa

 niezniszczalna i nieśmiertelna
jednak wciąż stworzona
i zależna od Boga w istnieniu

 podobna formom innych bytów 
materialnych w tym, że aktualizuje 
MP, różna w tym, że trwa po śmierci

 podobna aniołom jako forma 
subzystująca, różna od nich w tym,
że zawsze „pragnie” być w ciele

forma
substancjalna

materia
pierwsza

istota
essentia

forma
subzystująca

istota
essentia

istnienie ~ esse





Samoistność, stworzony charakter,
oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej

 subzystująca dusza umysłowa

 będąc oddzieloną od ciała poznaje za pomocą udzielonych jej –
dzięki wlanemu światłu Bożemu – form poznawczych (a więc na 
wzór aniołów, lecz w niższym stopniu)

 ze swej natury domaga się wrażeń i obrazów zmysłowych jako 
niezbędnych w procesie abstrakcji, który jest najbardziej właściwym 
dla niej sposobem poznania – pragnie być w ciele (aktualizować 
materię pierwszą w organicznym ciele osoby ludzkiej)





Samoistność, stworzony charakter,
oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej

 zmartwychwstanie ciała (integralnej osoby ludzkiej)

„[D]usza łączy się z ciałem w sposób naturalny; z istoty swej jest 
bowiem formą ciała. Istnienie bez ciała jest więc przeciwne naturze 
duszy. Nic zaś przeciwnego naturze nie może być wieczne. Dlatego 
dusza nie będzie istnieć wiecznie bez ciała. Ponieważ więc trwa 
wiecznie, musi się ponownie złączyć z ciałem – a na tym właśnie 
polega zmartwychwstanie. A zatem wydaje się, że nieśmiertelność 
duszy domaga się przyszłego zmartwychwstania ciał”. SCG IV, 79





Wyjątkowy charakter (duszy) natury ludzkiej

 dusza ludzka (natura ludzka)

 forma substancjalna organicznego ciała ludzkiego (osoby ludzkiej)

 samoistna

 niezniszczalna

 nieśmiertelna

 „pragnąca” aktualizować MP w organicznym ciele osoby ludzkiej

 stanowi podstawę argumentu na rzecz zmartwychwstania ciała 
(zmartwychwstania integralnej osoby ludzkiej)





Ostateczny cel człowieka





Ostateczny cel człowieka

[O]braz Boga w człowieku można ująć w potrójny sposób: pierwsze, o 
ile człowiek ma naturalną podatność do poznawania i miłowania Boga: 
i ta podatność tkwi w samej naturze umysłu, który jest wspólny 
wszystkim ludziom. Drugie, o ile człowiek aktualnie lub habitualnie 
Boga poznaje i miłuje – jednak niedoskonale: i ten obraz powstaje na 
skutek upodobniającej do Boga łaski. Trzecie, o ile człowiek aktualnie 
poznaje i miłuje Boga w sposób doskonały, przez co należy rozumieć 
obraz powstały na skutek upodabniającej do Boga chwały. ST, I, 93, 4, co.





Wyjątkowy charakter (duszy) natury ludzkiej

 dusza ludzka (natura ludzka)

 forma substancjalna organicznego ciała ludzkiego (osoby ludzkiej)

 samoistna, niezniszczalna, nieśmiertelna

 „pragnąca” aktualizować MP w organicznym ciele osoby ludzkiej

 stanowi podstawę argumentu na rzecz zmartwychwstania ciała 
(zmartwychwstania integralnej osoby ludzkiej)

 powołana do kontemplacji oblicza Bożego twarzą w twarz
w zmartwychwstałej osobie ludzkiej





Ostateczny cel człowieka

ostateczny cel człowieka nie jest osiągalny bez pomocy łaski

w jaki sposób kontemplacja oblicza
Bożego twarzą w twarz może być
celem ludzkiej natury, skoro
jego osiągnięcie leży poza
jej możliwościami ???





Ostateczny cel człowieka

 każdy cel zgodny z naturą bytu musi wiązać się z posiadaniem przezeń 
naturalnych predyspozycji i zdolności do jego zrealizowania

 uznanie konieczności łaski nadprzyrodzonej

 cel natury ludzkiej staje się ponadnaturalny

 zakwestionowanie darmowości łaski

 zakwestionowanie wolności odpowiedzi człowieka na dar łaski

 rozróżnienie celu naturalnego i nadprzyrodzonego (kard. Kajetan)

 metafizyczny dualizm celów jednej natury

 łaska jako coś zewnętrznego względem natury ludzkiej



Natura i Łaska

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego 2017/18


