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I. Mądrość cnót – drogą odzyskania „smaku życia”

Nadeszło  trzecie  tysiąclecie.  Nie  tylko chrześcijanie  zastanawiają  się  nad sprawami życia  i
praktycznym sposobem wejścia w tę nową erę. Na ogół jesteśmy zgodni:  XXI wiek trzeba zacząć
lepiej i mądrzej. Trzeba zacząć mądrzej żyć, lecz jak tego dokonać, jakie wybrać reguły i kryteria?
Czy nie warto powrócić do postaw zakorzenionych w naszej europejskiej i chrześcijańskiej tradycji, a
nazywanych cnotami?  Tu jednak  może pojawić  się  wątpliwość,  czy wypada głosić  starą  naukę o
cnotach osobistych, obywatelskich i teologalnych, która została już zapomniana lub też odstawiona na
dalsze miejsce?

Zawsze trzeba liczyć się z faktem, iż z czasem słowa tracą swą moc oddziaływania, zwłaszcza
gdy dotyczy to słów wielkich, odnoszących się do spraw bardzo ludzkich i doniosłych, ukazujących
człowiekowi „smak” życia. Takie  słowa są szczególnie podatne na dewaluację.  Mimo to niełatwo
usunąć  z  języka  owe  fundamentalne  wyrażenia,  nie  bardzo  dające  się  zastąpić  innymi.  Z  taką
trudnością  niewątpliwie  mamy  do  czynienia  w  wypadku  terminu  „cnota”.  Jak  należy  więc
postępować,  skoro  w niektórych  środowiskach  słowo  „cnota”  brzmi  nieelegancko i zwykle  budzi
uśmiech na twarzy? Proponujemy zachować ostrożność w używaniu takich wielkich słów, zachęcamy
do rozważania i  odkrywania pierwotnego i  prawdziwego znaczenia  siedmiu klasycznych cnót,  tzn.
czterech kardynalnych i trzech teologalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa, umiarkowania,
wiary, nadziei, miłości. Chrześcijańskie rozumienie cnót ukazuje ideał życia aktualny także w naszych
czasach. Nadrzędnym celem nie jest – jak mogłoby się błędnie wydawać – obrona nauki o cnotach
(aretologia),  ale  głoszenie  orędzia,  które  ma nas  uratować  przed  rozminięciem się  z prawdziwym
życiem. Stąd pragnie się nie tyle ratować istotę słów, pojęć czy teorii, ile podjąć próbę odpowiedzi na
pytanie:  czy  i  w  jakim sensie  rozumienie  kolejnych  siedmiu  cnót,  jak  również  sformułowana  w
biblijnej  i europejskiej  tradycji  nauka  o  cnotach,  ma także  dla  dzisiejszego  człowieka  „zbawcze”
znaczenie? Mówiąc prościej: czy to wszystko ma egzystencjalne, życiowo ważne i życiowo konieczne
znaczenie także dla nas?

Etyka  współczesna,  bezradnie  walcząca  ze  skażeniem specjalizacją,  często  zamyka się  w
kręgu coraz  bardziej  hermetycznych rozważań metodologicznych i  metaetycznych,  zapominając  o
swoim  podstawowym  zadaniu:  „pomóc  żyć  mądrze”.  To  właśnie  zadanie  stawiają  sobie
przedstawiciele  etyki  „nowego” nurtu,  który zaczyna cieszyć się  coraz większą popularnością  nie
tylko w krajach anglosaskich, gdzie najwcześniej pojawiło się ponowne sięgnięcie do odległej, bo aż
do  czasów  antycznej  Grecji,  inspiracji.  Grecy  bowiem,  na  czele  z  Arystotelesem  i  stoikami,
sformułowali  koncepcję  etyki życia codziennego, będącego zmierzaniem do ideału cnoty. Obecnie
słowo cnota znowu zaczyna brzmieć dostojnie, chociaż do pełnej jego rehabilitacji jeszcze daleko. W
ostatnim czasie zauważyć można ożywione zainteresowanie tematem cnót. Czyżby przejęto się tym, o
czym pisał  Max Scheler,  żądając, aby dokonać jak najszybszej  rehabilitacji  cnoty? To właśnie on
wydał książkę pod takim tytułem: Zur Rehabilitierung der Tugend1.

Na  terenie  etyk  normatywnych  kategoria  cnoty  została  niemal  całkowicie  wyparta  przez
pojęcie:  obowiązku,  sumienia,  prawa,  zaś  w  tradycji  kojarzonej  z  liberalizmem –  przez  pojęcia
wolności i wartości. W tak zwanej etyce naukowej, metaetyce czy dość modnej socjologii moralności
zamiast o cnocie mówi się wyłącznie o postawach lub psychospołecznych predyspozycjach. Niemal
nikomu to pojęcie nie wydawało się szczególnie potrzebne i ważne aż do lat 70. ubiegłego wieku, gdy

1* Materiał do niniejszego przedłożenia został zaczerpnięty z: Ks. M. Mróz,  Mądrość życia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja  Kopernika,  Toruń  2003,  s.  11-31  (część  I)  oraz  z  Ks.  M.  Mróz,  Człowiek  w dynamizmie  cnoty.  Aktualność
aretologii  św.  Tomasza  z  Akwinu  w  świetle  pytania  o  podstawy  moralności  chrześcijańskiej,  Toruńska  Biblioteka
Teologiczna. Rozprawy, WSD, Toruń 2001 (część II).
 M. Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, w: Umsturz der Werte, Halle 1919, tłum. pol. R. Ingarden i S. Kołaczkowski,
O rehabilitacji cnoty, Instytut Literacki, Warszawa 1937.
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tacy  filozofowie,  jak:  H.  W.  Von  Wright2,  P.  Geach3,  Ph.  Foot4,  A. MacIntyre5 zwrócili  na  nie
szczególną uwagę. Wywołało to spore poruszenie w środowisku nie tylko akademickim6. Współcześni
filozofowie, szukając remedium na obecny kryzys etyki, uznali za potrzebny powrót do wartościowań
typu  arystotelesowskiego.  Pociągają  oni  za  sobą  także  teologów –  tak  katolickich7,  jak  również
protestanckich8 i innych, mobilizując do odkrywania zapomnianych tradycji. Nie można tu pominąć
Josefa Piepera9, profesora z Münster, który już przed wojną nie tylko ogłaszał publikacje poświęcone
cnotom, ale będąc zapraszanym przez liczne uniwersytety, wygłaszał konferencje  właśnie na temat
cnót oparte na myśli św. Tomasza z Akwinu. Przedstawiana przez niego nauka o cnotach spotkała się
z wielkim zainteresowaniem nawet w odległej Azji. Podczas prowadzonych przez Piepera kolejnych
wykładów w 1962 roku  w Indiach  i  na  Ceylonie,  a  w 1963  roku  w Japonii,  Hongkongu,  Korei
Południowej,  Taiwanie,  Filipinach  i  Wietnamie  nie  tylko  słuchano,  ale  także  już  wtedy
przetłumaczono większość jego publikacji. Jest to poważny argument potwierdzający tezę, że nauka o
cnotach opiera się na wspólnym korzeniu myśli ludzkiej i jako taka może być zrozumiana i przyjęta
przez każdą kulturę i tradycję religijną.

Także w Polsce, wprawdzie ze zmiennym nasileniem, w różnym kształcie i zasięgu filozofia
moralna rozwijała  się i nie  było jej  obce to,  co działo się na Zachodzie,  chociaż była w ostatnim
okresie nastawiona przede wszystkim na dialog/polemikę między filozofią marksistowską a filozofią
chrześcijańską.  Trudności  minionego czasu nie  mobilizowały do docierania  do istoty kontrowersji
moralnych. Znaczące są jednak na tym polu poczynania niektórych polskich filozofów moralności: o.
Jacka  Woronieckiego10,  o. Feliksa  Bednarskiego11,  ks.  kard.  Karola  Wojtyły12.  Wspomnieć  należy

2 H. W. Von Wright, The varieties of Goodness, London 1963.
3 P. Geach, The Virtues, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
4 Ph. Foot, Virtues and Vices, w: Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy, Basil Blackwell, Oxford 1978;
William Frankena’s Carus Lectures, The Monist 64 (1981), s. 305–312; Utilitarianism and the Virtues, Mind 94 (1985), s.
196–209.
5 A. MacIntyre,  After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1981; oprócz tej podstawowej pozycji do serii
należą przede wszystkim trzy książki opublikowane później, tj.: Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame University
Press, Notre Dame 1988; Three Rivel Versions of Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Traditions, Being Gifford
Lectures delivered in the University of Edinburgh in 1988, Notre Dame University Press, Notre Dame 1990; First Principles,
Final Ends and Contemporary Philosophical Issues, Marquette University Press, Milwaukee 1990.
6 Por. np. I. Murdoch, The Sovereignty of Good, Schocken Books, New York 1970; E. Pincoffs, Quandary Ethics, Mind 80
(1971), s. 552–571; L. C. Becker, The Neglect of Virtue, Ethics 85 (1975), s. 110–122; M. Stocker,  The Schizophrenia of
Modern Ethical Theories, Journal of Philosophy 73 (1976), s. 453–466; B. Williams, Persons, Character and Morality, w:
A. O. Rorty (ed.),  The Identities of Persons,  University of California  Press,  Berkeley 1976;  N. Lobkowicz,  La filosofia
practica come dottrina della virtđ.  Tentativo per una riabilitazione, La Nottola 2 (1983), nr 3–4, s. 5–22; F. Ricken SJ,
Kann die Moralphilosophie auf die Frage nach dem «Etichen» verzichen?, Theologie und Philosophie 59 (1984), s. 161–
177; R. Taylor, Ethics, Faith, and Reason, Prentice-Hall, Englewood Cliffs / NJ 1985.
7 Np. P. Schmitz SJ,  Tugend –  der alte und der neue Wege zur inhaltlichen Bestimmung des sittlich richtigen Verheltens,
Theologie und Philosophie 54 (1979), s. 161–182; J. Endres, Tugend im Widerspruch, Theologie der Gegenwart 26 (1983),
s. 116–126; A. Rodríguez Luño, La scelta etica. Il rapporto fra libertà  & virtù, Edizioni Ares, Milano 1988; tenże, Etica, Le
Monnier, Firenze 1992; R. García de Haro, Legge, coscienza & liberta` , Edizioni Ares, Milano 1986; tenże, L’agire morale
& le virtđ, Edizioni Ares, Milano 1988; tenże, La vita cristiana, Edizioni Ares, Milano 1995; G. Abbà  , Lex et virtus. Studi
sull’evoluzione della dottrina morale di san Tommaso d’Aquino,  Las,  Roma 1983;  tenże,  Felicità  ,  vita buona e virtđ.
Saggio di filosofia morale,  Las, Roma 1995; T. G. Belmans,  Der Objektive Sinn menschlichen Handelns,  Patris  Verlag,
Vallendar–Schönstatt  1984;  S.  T.  Pinkaers,  Les sources de la moral chrétienne,  Editions  Universitaires  Fribourg,
Fribourg/Suisse–Paris 1985; R. Cessario,  Le virtđ,  Jaca Book, Milano 1994; J. Finnis,  Natural Law and Natural Rights,
Clarendon Press, Oxford 1980; tenże,  Fundamentals of Ethics,  Clarendon Press (Oxford) e Georgetown University Press
(USA) 1983.
8 Np. S. Hauerwas,  Toward an Ethics of Character, Theological Studies 33 (1972), s. 698–715; tenże,  Vision and Virtue.
Essay in Christian Life. Ethical Reflexion, Fide – Claretian, Notre Dame / IN 1974; E. Herms, Virtue: A Neglected Concept
in Protestant Ethics,  Scottish Journal  of Theology 35 (1983),  s.  481–495;  J.  M. Gustafson,  Can Ethics Be Christian?,
University of  Chicago Press,  Chicago  1975;  D. Evans,  Struggle and Fulfillment.  The Inner Dynamics of Religion and
Morality, Fortress Press, Philadelphia / PA 1981; G. C. Meilaender, The Theory and Practice of Virtue, University of Notre
Dame Press, Notre Dame / IN 1984.
9 J. Pieper,  Vom Sinn der Tapferkeit, Hegner, Leipzig 1934;  Über die Hoffnung, Hegner, Leipzig 1935;  Traktat über die
Klugheit,  Hegner,  Leipzig  1937;  Zucht und Maß.  Über die vierte Kardinaltugend,  Hegner,  Leipzig  1939;  Über die
Gerechtigkeit,  Kösel-Verlag,  München  1953;  Über den Glauben.  Ein philosophischer Traktat,  Kösel-Verlag,  München
1962;  Über die Liebe,  Kösel--Verlag,  München 1972;  Dlaczego „cnota” jest dziś słowem przestarzałym?,  W drodze  2
(1974), nr 8 (12), s. 65–69; Aktualność cnót kardynalnych. Mądrość, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, Rocz. Fil., t.
XXIV (1976),  z. 2,  s.  97–108;  Menschliches Richtigsein.  Die Kardinaltugenden –  neu bedacht,  Frei-burg 1980;  Kleines
Lesebuch von den Tugenden des menschlichen Herzens, Schwabenverlag, Ostfildern bei Stuttgard 1988.
10 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I–II/1–2, RW KUL, Lublin 1986.
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także  niektóre  osoby  z  okresu  międzywojennego:  tomistę  bp.  Kazimierza  J.  Kowalskiego13,  ks.
Franciszka Sawickiego14 oraz także o. Józefa Bocheńskiego15. Z młodszego pokolenia chciałbym tu
nadmienić Piotra Jaroszyńskiego16, Jana Kiełbasę17 czy o. Edwarda Kaczyńskiego18.

Wspomniane tu ożywienie wokół problematyki cnót budzi nadzieje, iż zagrożenia płynące z
ideologii  XX  wieku  przybiorą  postać  jedynie  groźnych  haseł,  a  wzorce  obyczajowe,  odbierające
człowiekowi  zdolność  samostanowienia,  sankcjonujące  zło,  zbledną,  przywracając  rangę  dobru  i
cnotom. Etyka klasyczna, zwłaszcza ta związana z żywą myślą Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu,
ponownie  wychodzi  naprzeciw  problemom  teraźniejszości,  dając  racjonalne  podstawy  do
wytłumaczenia  istoty  i  przyczyn  działania  kultury  cnoty  oraz  określając  miejsce  moralności  w
ludzkim  życiu.  Kultura  zachodnia  jest  w  tym  sensie  unikalna,  akcentuje  bowiem  suwerenność
człowieka.  Człowiek jest  podmiotem-osobą i  z tego tytułu nie  jest,  w sensie  ścisłym, ani  częścią
natury, ani częścią społeczeństwa lub państwa. Jeśli jest osobą, jest celem działania. W tym sensie
zawiera w sobie nie tylko możność, dynamis, warunkującą sam proces stawania się i zmiany, ale także
wytyczony cel,  zgodnie z którym to stawanie się  jest realizowane. Wszędzie tam, gdzie w historii
Zachodu  mówiono  o  „prawdziwym  człowieku”,  o człowieku,  który  zrealizował  swoje
człowieczeństwo, humanitas, znaleźć można pojęcie cnoty brzmiące wartościowo i dobitnie.

Czymże jest owa cnota, która być może potrafi uratować morale współczesnego człowieka?
Czy rzeczywiście jest zdolna tego dokonać? Trzeba pamiętać, że podstawowym podręcznikiem nauki
o cnocie przez ponad tysiąc lat była Etyka nikomachejska Arystotelesa z jej etyką szczęścia, a potem
Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu, gdzie moralność zbudowana została także na podstawie
systemu i konstelacji cnót. Co takiego szczególnego jest w cnocie, że ma ona takie dziedzictwo i taką
moc?

Słuszna  jest  teza,  że  nauka  o  cnotach  jest  pochodzenia  greckiego,  ale  czy  można  to
potraktować jako zarzut? Dla św. Tomasza nie stanowiło to żadnego problemu. Nie odwołując się do
dokładnego wyjaśniania i omawiania historii pojęcia, należy stwierdzić, że właśnie termin „cnota” i
cały  system  etyki  cnót  łączy  prawdziwie  twórcze  myślenie  wszystkich  epok,  bez  opuszczeń  i
systemowych zniekształceń, pozwalając nauce moralnej dać adekwatną odpowiedź na stale nurtujące
pytanie o kształt dobrego życia.

Nauka o cnotach św. Tomasza z Akwinu ma swoje źródło w określonej koncepcji człowieka.
Człowiek,  w jej  ujęciu,  jest  ontyczną jednością  duszy i  ciała.  Św. Tomasz dokonuje  rozróżnienia
poszczególnych  władz  człowieka  i  poddaje  je  wnikliwej  analizie.  Jest  on  zdecydowanym
przeciwnikiem determinizmu, zgodnie z którym wola byłaby zdeterminowana, czyli ukierunkowana,
zmuszana przez inne niż ona sama czynniki do sprawczej działalności. Jest wyznawcą poglądu, który
bywa  nazywany  autodeterminizmem19.  Tylko  człowiek  spełnia  czyn,  a  więc  dynamizm właściwy

11 F.  Bednarski,  Przedmiot etyki w świetle zasad św.  Tomasza z Akwinu,  Lublin  1956;  Egzystencjalny charakter zasad
etycznych,  Rzym 1962;  Wychowanie społeczne i narodowe.  Wychowanie młodzieży dorastającej,  Rzym 1976;  Miłość
narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św.  Tomasza z Akwinu, Veritas, Londyn 1958;  Sport i wychowanie fizyczne w
świetle etyki św.  Tomasza z Akwniu,  Veritas,  Londyn 1962;  także  tłumacz  i  komentator  Sumy teologicznej,  np.  t.  11:
Sprawności, Veritas, Londyn 1965.
12 K. Wojtyła, np.  Religijne przeżycie czystości, Tyg. Powsz. nr 6 (1953), s. 1–2, a także  Miłość i odpowiedzialność,  TN
KUL, Lublin 1960 (o cnocie czystości).
13 K. J. Kowalski,  Cnota teologiczna wiary a działalność misyjna, Rocz. Zw. Akad. Kół Misyjnych IV (1931/32), s. 134–
154; Cnota teologiczna nadziei a misje, Ann. missiol. VI (1934), s. 31–51; O wielkoduszności, Szk. Chryst. V (1934), t. 9, s.
245–256; O męstwie chrześcijańskim, Szk. Chryst. VI (1935), t. 11, s. 44–57; O umiarkowaniu, Szk. Chryst. VIII (1937), t.
14, s. 65–77; Regnum Dei non est in sermone sed in virtute, Myśl rekol. I (1937), s. 133–138; Nadprzyrodzona cnota miłości
jako udział w Duchu Świętym a akcja katolicka,  Warszawa 1938;  System etyczny św.  Tomasza a etyka współczesnego
pozytywizmu, Verbum, t. 3, 1938, s. 418–443; Sprawiedliwość osobista i społeczna duchowieństwa, Homo Dei VII (1938), s.
196–202; Problemy filozofii chrześcijańskiej, Instytut Wyższej Kultury Religijnej, Poznań 1939.
14 F. Sawicki, Wert und Würde der Persönlichkeit in Christentum, Verl. J. P. Bachem, Köln 1906; Katholische Kirche und
sittliche Persönlichkeit, Verl. J. P. Bachem, Köln 1907;  Indiwidualität und Persönlichkeit, Verl. F. Schöningh, Paderborn
1913;  Das Ideal der Persönlichkeit,  Verl.  F.  Schöningh,  Paderborn  1922;  Osobowość chrześcijańska,  Wyd.  Mariackie,
Kraków 1947.
15 J. Bocheński, Dzieła zebrane. Etyka, Philed, Kraków 1995
16 P. Jaroszyński, Etyka. Dramat życia moralnego, w: Wprowadzenie do filozofii, red. A. M. Krąpiec, Lublin 1996, s. 515–
595.
17 J. Kiełbasa, Wartość skonkretyzowana, czyli o cnocie roztropności i kontrowersjach z nią związanych, Znak XLVI (1994),
nr 471, s. 19–35; Szkic o męstwie. Wstępne uwagi o pozycji męstwa w świecie wartości, Znak XLVII (1995), nr 479 (4), s.
82–96).
18 E. Kaczyński, La virtđ e il bene dell’uomo, Edizioni Dehoniane, Bologna 1993.
19 Por. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Znak, Kraków 1983, s. 193.
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człowiekowi  wskazujący  tylko  jemu  własną  potencjalność.  Każda  postać  dynamizmu,  jaką
stwierdzamy w człowieku, łączy się z pewnym stawaniem się tegoż podmiotu. Co to jednak znaczy:
stawać się człowiekiem, i co naprawdę głosi postulat, by człowiekiem się stać? Człowiek, który się
staje, zawiera w sobie jednak nie tylko samą możność warunkującą proces stawania się, ale musi mieć
wytyczony  cel,  ku  któremu  owo  stawanie  się  jest  kierowane.  Od  czasów  starożytnych  po  nam
współczesne, celem tym jest „bycie” i to bycie „prawdziwym człowiekiem”, a więc człowieczeństwo,
co po łacinie wyraża słowo humanitas.

Dlaczego  się  tak  dzieje?  Zapewne  dlatego,  że  jest  to  system  zbudowany  na  wspólnym
korzeniu myśli  ludzkiej,  jakim jest  byt – tutaj:  byt człowieka. Tę etykę w jej  obszarze poziomym
(przyrodzonym) mogą więc  przyjąć  wszyscy,  niezależnie  od wyznania,  religii  czy światopoglądu,
chociaż jest ona z gruntu właśnie chrześcijańska. 

Cnota  jest  rodzajem  dobrej  sprawności,  dobrym  używaniem  wolnej  woli,  doskonałością
władzy psychicznej,  która sama w sobie jest  ukierunkowana na właściwy sobie cel-dobro i  w ten
sposób  cnota  „jako  sprawność  w działaniu  tworzy  dobro”20.  Różne  uwarunkowania  historyczne
spowodowały, iż cnota w naszym stuleciu stała się synonimem bierności,  słabości czy ucieczki od
świata. A przecież słowo cnota, gr. arete, łac. virtus, pochodzi od siły (vis), zaś św. Tomasz z Akwinu
cnotę rozumie w sposób dynamiczny jako wyraz największej mocy ludzkiego ducha. Nasieniem cnoty
(semina virtutum) jest  naturalna prawość rozumu i woli,  które są źródłem czynów zbliżających do
celu ostatecznego, najwyższego dobra człowieka. Każdy czyn musi być przez człowieka poznany i
chciany,  a  to  oznacza,  że mogą wystąpić  sytuacje,  w których  rozum nie  zawsze dobrze  rozpozna
prawdę, a wola pójdzie za słusznym dobrem. Temu wszystkiemu mają być pomocne cnoty, „które są
takimi  usprawnieniami  poszczególnych  władz,  że  ich  funkcjonowanie  będzie  optymalnie
przyporządkowane słusznemu, obiektywnemu dobru rozpoznanemu przez rozum”21. Władze tkwiące
w człowieku muszą osiągnąć pełnię doskonałości,  optimum potentiae, ze względu na słuszne dobro
człowieka.  Istotą  cnoty  nie  jest  więc  heroiczny  wysiłek  pokonywania  siebie,  ale  podążanie  za
dobrem22. Można więc określić ogólnie cnotę jako dobrą sprawność działaniową (habitus operativus
bonus), która powoduje, iż władza działa z łatwością virtus est dispositio perfecti ad optimum), jako
„moralnie uporządkowaną postawę do realizowania czynów dobrych”23.

Współczesne negatywne postrzeganie cnoty związane jest z tym, iż do niedawna stanowiła
ona zasłonę, za którą ukrywano liczne wady i przywary, była wizytówką, z którą każdy cywilizowany
człowiek powinien się pokazywać. Odczuwamy wielką potrzebę powrotu do cnoty jako siły, która
pozwala podążać za poznanym, słusznym dobrem. Nie jest to podążanie będące jakimś schematem,
gdyż środowisko czynów jest za każdym razem odmienne. Wkraczamy tu na pole wielkiej życiowej
przygody, ciągłego wybierania wariantów istniejących w kontekście celu ostatecznego, wybierania
łatwego i słusznego dzięki sprawnościom zwanymi cnotami.

Rozum jako naczelna zasada działania organizuje życie intelektualne, moralne (czyny woli) i
działania zewnętrzne. Ta trojaka właściwość ludzkiego rozumu rzutuje w znaczący sposób na podział
cnót.  Ze  względu  na  przedmiot  cnoty  rozróżnia  się:  cnoty  teologalne (Bóg),  moralne (środki
prowadzące do celu) i  intelektualne (doskonalenie poznania teoretycznego i praktycznego), zaś ze
względu  na  źródło  pochodzenia  wyróżnia  się  cnoty  nabyte (zdobyte  przez człowieka  za  pomocą
własnych  sił  przez  powtarzanie  dobrych  czynności)  i  cnoty  wlane (otrzymywane  wraz  z  łaską
uświęcającą od Boga; formą tych cnót jest miłość i „jak długo miłość trwa w duszy tak długo cnoty
wlane istnieją i doskonalą władze duszy w porządku nadnaturalnym”24).

Cnoty moralne możemy określić  jako „stałą  zdolność woli  człowieka do spełniania  aktów
moralnie  dobrych”25. Odznaczają  się  one  przede  wszystkim  rozumnym  charakterem  działania,
łatwością  w spełnianiu  aktów,  a także  tym,  że  zawsze  zwracają  się  ku  dobrom moralnym.  Ową
rozumność  cnót  moralnych  podkreślił  Arystoteles,  definiując  je  jako  „sprawność  w  wyborze,
polegającą na złotym środku, określonym przez rozum i to w sposób, w jaki by go określił człowiek
mądry”26,  stąd  cnoty  obyczajowe,  jak  je  nazywa  św.  Tomasz,  nie  są  uczuciami,  ale  mogą  im
towarzyszyć pod warunkiem zachowania właściwej miary, nie występują w sposób i w czasie, kiedy

20 S. Th., I–II, q. 55, a. 3.
21 P. Jaroszyński, Etyka – dramat życia moralnego, w: Wprowadzenie do filozofii..., s. 543.
22 Tamże, s. 544.
23 Encyklopedia katolicka, t. 3, TN KUL, Lublin 1995, hasło cnota, s. 521–527.
24 J. Keller, Etyka katolicka, t. 1, Pax, Warszawa 1957, s. 277.
25 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1974, s. 329.
26 S. Th., I–II, q. 59, a. 1.
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nie  trzeba27.  Człowiek cnotliwy może więc się  smucić,  ale  cnota  moralna pozwala mu na to,  „by
smucić się w sposób opanowany tym, czym trzeba się smucić”28. Cnota moralna nie jest wrodzona,
lecz zdobywa się ją podczas działania moralnego. Akwinata, rozważając ten problem29, przypomina,
iż cnota nie jest wrodzona jak chcieli platonicy, którzy twierdzili, że przez ćwiczenia i naukę należy
usunąć  przeszkody w ciele,  aby wrodzona duszy cnota mogła zajaśnieć,  podobnie jak szlifowanie
odsłania blask żelaza. Święty Tomasz podkreśla, iż cnoty są zapoczątkowane w naturze, lecz nie w
pełni urzeczywistnione. To wrodzone „zapoczątkowanie” cnoty wyraża się zarówno ze względu na
naturę gatunkową człowieka (naturalne zasady myślenia i działania w rozumie stanowią „zarodniki
cnót”),  jak  i  naturę  jednostkową (układ  ciała  pomaga bądź przeszkadza pewnym cnotom).  Droga
urzeczywistniania  cnót  moralnych  przebiega  na  wiele  etapów  –  od  poznania  samego  siebie,
rozpoznania swojej  sytuacji  i kierunków działania, przez praktykę, rozumianą jako ćwiczenia woli
dokonywane w łączności  z aktami poznawczymi rozumu (rozumność jest  warunkiem sprawności),
kształtowanie charakteru, aż do osiągnięcia stanu cnoty. Mimo chwilowych niepowodzeń i załamań,
można  powiedzieć,  iż  człowiek  ją  urzeczywistnił,  gdyż  istotnym  elementem  cnoty  moralnej  jest
szczerość i pełnia decyzji jej realizowania wraz ze stałością i konsekwencją w tym dążeniu30. 

Już św. Ambroży, przytaczany przez Akwinatę w  Sumie teologii (q. 65, a. 1), zauważył, iż
cnoty są powiązane niczym ogniwa łańcucha, posiadając jedną, posiadamy także drugą. Sprawności
moralne, cnoty doskonałe, tworzą „żywy organizm i są ze sobą tak zespolone jak serce, mózg i płuca
w ciele  żywego człowieka”31.  Koordynację  cnót  w porządku przyrodzonym zapewnia  roztropność,
która ustala „złoty środek” każdej cnoty, zaś w rzeczywistości nadprzyrodzonej doskonalszą więzią
wszystkich cnót jest miłość. To ona stanowi jakby krew, która krążąc w organizmie, karmi pozostałe
organy, sprawiając, że są one zdolne do dawania owocu. Bez miłości pozostałe cnoty stają się jałowe i
marnieją32. Miłość jest królową cnót, gdyż wszystkie cnoty nadprzyrodzone są z nią ściśle powiązane.

Tak  rozumiane  pojęcie  cnoty  wskazuje,  że  cała  ludzka  moralność  ma charakter  pewnego
ciągu, kontynuacji tej dynamicznej rzeczywistości, jaką ma każdy człowiek. Człowiek więc o wiele
wcześniej  zanim sam podejmie decyzję moralną i powie „tak”, jest  już „Tak”. Cnota jest bowiem
dokończeniem i kontynuacją tego, czym człowiek z natury jest. Umożliwia nam ona zdążanie do tego,
czym z natury jesteśmy i co chcemy osiągnąć, pójście za skłonnością naturalną, zbliżanie się do tego,
w  co  z  natury  człowiek  jest  wyposażony.  Cnota  to  niejako  rozmyślne  zbliżenie  do  realności
człowieka.  Realności  tej  przeczy formuła moralności,  według której  nie ma żadnego znaczenia to,
czym człowiek jest. Nauka o cnotach bierze zaś pod uwagę zarówno byt człowieka, jego naturę, jak
również ideał, jaki chce się zrealizować, tzn. jakość już potencjalnie tkwiącą w człowieku. Cnota nie
jest  więc  synonimem  bierności  i  ckliwości.  Zgodnie  ze  swym  źródłosłowem  łacińskim  (virtus)
oznacza siłę i moc. W tym ujęciu jest sprawnością, czymś z natury swej dynamicznym, życiowym.
Jest wyrazem największej mocy ducha ludzkiego.

Tak  dalece  przywykliśmy  dzisiaj  wyobrażać  sobie  wolność  jako  wybieranie  między
przeciwieństwami,  że  trudno  nam  pojmować  ją  inaczej.  Cnota  odkrywa  natomiast  wolność
wymagającą naturalnych dyspozycji  i  zakorzenionej  w nich siły, kierującej  jej  rozwojem. Zalążek
wolności moralnej  stanowi spontaniczność, wywodząca się z duchowej  natury człowieka. Jest  ona
porównywalna ze zdolnościami do uprawiania różnych dziedzin sztuki. Naturalny zalążek wolności
jest w nas kształtowany głównie przez zmysł prawdy i dobra, przez pragnienie poznania i szczęścia.
Naturalne dyspozycje stawiają  przed nami pewien ideał  życia, który nadaje kierunek pragnieniom,
intencjom i rządzi osądami moralnymi. Jesteśmy wolni nie pomimo nich, ale właśnie z ich powodu.
Im pełniej  je  rozwijamy, tym bardziej  stajemy się  wolni.  W ten  sposób  odnajdujemy prawdziwe,
ściśle moralne znaczenie słynnej zasady filozofii starożytnej sequi naturam. Tak rozumiana „natura”
nie więzi w człowieku wolności. Jest raczej z samej swej istoty wyzwalająca. Tworzy spontaniczność
należącą  do  całkiem  innego  porządku  duchowego  w  jej  relacji  do  wolności  niż  spontaniczność
właściwa zmysłom czy naturze zewnętrznej. Dlatego św. Tomasz z Akwinu mógł mówić o instinctus
rationis dla określenia naszego naturalnego zmysłu moralnego powiązanego z rozumem.

27 S. Th., I–II, q. 59, a. 2.
28 S. Th., I–II, q. 59, a. 3.
29 S. Th., I–II, q. 63, a. 1.
30 T. Ślipko, dz. cyt., s. 330–333.
31 F. Bednarski, Objaśnienia, w: Suma teologiczna..., t. 11, s. 316.
32 S. T. Pinckaers,  Życie duchowe chrześcijanina według św.  Pawła i św. Tomasza z Akwinu, Pallottinum, Poznań 1998, s.
203.
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Cnota  więc  nie  jest,  tak  jak  chcą  niektórzy,  nawykiem  powstałym  przez  powtarzanie
materialnych  czynów,  tworzących  w  nas  psychiczny  mechanizm.  Jest  osobistą  zdolnością  do
działania,  owocem  całego  ciągu  czynów  wartościowych,  możnością  wzrastania  i  doskonalenia.
Za Arystotelesem i Tomaszem nazywa się to  sprawnością.  Tak jak drzewo rodzi owoce, tak przez
moc cnoty człowiek tworzy dzieła, które nadadzą mu jego szczególną wartość osoby moralnej. Wraz z
cnotą  odkrywamy  na  nowo  prawdziwą  wolność.  Złożoność  zdobywania  cnót  bierze  się  przede
wszystkim z faktu, iż wolność ukształtowana przez „prawdę o dobru”, jakim jest człowiek, wymaga
współdziałania wszystkich władz człowieka i potrzebuje cierpliwego ich koordynowania. U podstaw
tego  zadania  stoi  to,  o  czym mówi  św.  Tomasz,  gdy  pyta  o  konieczność  istnienia  sprawności33.
Człowiek inaczej niż Bóg, którego natura nie jest złożona z możności i aktu, po pierwsze powinien
stać  się  właśnie  innym  niż  jest,  a  po  drugie  potrzebuje  sprawności,  gdyż  dynamizm  właściwy
człowiekowi, urzeczywistniający się w jego spełnieniu, wymaga kierunku i drogi do osiągnięcia celu,
zaś natura człowieka jest w możności wykonania nie tylko jednego określonego ruchu, ale ma dający
się  różnie  określić  stosunek  do  danej  czynności.  Osoba  ludzka,  będąc  niezdeterminowana,  musi
działać za pośrednictwem sprawności. „Jeśli forma ma tylko jedno określone działanie, nie potrzeba
jej  żadnego przysposobienia,  gdyż wówczas sama forma wystarczy do działania.  Kiedy natomiast
forma taka,  np. jak  dusza,  może w różny sposób działać,  potrzeba,  by została  przysposobiona do
swych czynności”34.  Tak więc,  pojęcie  „cnota” pozwala  nam ująć  i  określić aspekt  rzeczywistości
określanej  jako „człowiek działa”.  Sprawność bowiem z istoty swej  zmierza  do ukazania  energii,
wykorzystania  jej  oraz  przyswojenia  tej,  która  jest  podporządkowana  względem  transcendentnej
wartości  dobra  osoby.  Na  tej  drodze  wolność  jest  osiągana  stopniowo.  Dzięki  usprawnieniom
człowiek może bezpiecznie przejmować i czynić swoją spontaniczność, właściwą jedności psycho-
somatycznej osoby. Cnota staje się więc zadaniem, które rozciąga się na całe życie. Miejsce i funkcja
przypisywane  cnotom  stanowią  rozstrzygający  punkt  rozdziału  między  różnymi  koncepcjami
wolności oraz różnymi typami moralności, jakie z tych koncepcji wynikają. 

Trudno mówić dziś o cnocie z powodu subtelnych zmian w znaczeniu pojęcia i związanych z
nimi skojarzeń. Podstawowa trudność polega na tym, że przeciwstawia się sobie naturę i wolność.
Pojmując to, co wolne, jako zależne wyłącznie od decyzji woli, a przed nią całkowicie nieokreślone,
zaczęto  wyobrażać sobie  to,  co naturalne,  jako to,  co zostało  z góry określone  w sposób jedynie
możliwy.  Nie  można  więc  pogodzić  i  połączyć  tego,  co  naturalne,  z  tym,  co  wolne.  Cnota  –
pojmowana jako tendencja konieczna i ślepa – traci swoje rzeczywiście bogate znaczenie. Zawiera w
swym  pojęciu  ideę  wyśmienitości,  która  pociąga,  a  zatem  i  pragnie  doskonałości  w tym,  kogo
pociąga. Wzrastanie w cnocie nie jest  linearne, nawet jeśli  trwa ustawicznie. W istocie jego etapy
często bywają sprzeczne. Naturalną spontaniczność hamuje potrzeba wzięcia odpowiedzialności  za
czyn. Potem jednak, gdy cnota utwierdza się i wzrasta, linia wzrostu idzie od zewnątrz ku wnętrzu.
Ale  i  tutaj  następują  przeciwstawne  ruchy,  gdyż  nie  można  obrać  miary  właściwej  cnocie  bez
doświadczenia przejścia z jednej skrajności do drugiej, skrajności powoli zbliżających się do owego
charakterystycznego „środka”, gdzie nasz wysiłek dostraja się dokładnie do linii wzrostu moralnego. 

„Środek  i  krańce  w  czynnościach  oraz  w  działaniach  zmieniają  się  podług  różnych
okoliczności. Zdarza się więc, że w cnocie to, co ze względu na jedną okoliczność jest krańcem, ze
względu  na  inne  okoliczności  jest  umiarem dzięki  zgodności  z  rozumem”35.  Cnota,  dzięki  temu
wewnętrznemu „środkowi”  moralnego wzrostu,  jest  ogromną oszczędnością  sił  życiowych,  chroni
człowieka  przed  krańcowością  i  sprawia,  że  angażuje  on  właśnie  tyle  energii,  ile  potrzeba  dla
osiągnięcia celu. Zgodnie z pojęciem cnoty nie oznacza to niczego innego jak tylko odpowiedzialne
postępowanie osoby tworzącej własne życie. Z jednej strony zakłada to określoną budowę formalną
samej osoby, z drugiej taką strukturę jej wnętrza, która umożliwia osiągnięcie spełnienia siebie. Fakt,
że  odpowiedzialność  związana  jest  w tym wypadku bezpośrednio  z cnotą  wskazuje  na  złożoność
różnych elementów tkwiących w rzeczywistości samospełnienia. W ten sposób powstaje  zależność
cnota–odpowiedzialność,  która  rodzi  się  w konkretnym  „ja”  człowieka  wraz  z  jego  działaniem.
Na podstawie samostanowienia i samozależności, tkwiącej w strukturze cnoty, widać najwyraźniej, że
odpowiedzialność nie sprowadza się do wymiarów zewnętrznych w stosunku do osoby, ale znajdując
właściwy sobie wymiar w samej osobie, jest odpowiedzialnością moralną. 

33 Por. S. Th.,  I–II, q. 49, a. 4.
34 S. Th., I–II, q. 49, a. 4, ad. 1.
35 S. Th., I–II, q. 64, a. 1, ad. 1.
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Do  całokształtu  tej  rzeczywistości,  jaką  stanowi  odpowiedzialność,  należy  jeszcze  jeden
istotny aspekt –  samoodpowiedzialność. Jeżeli człowiek jako osoba jest tym, który posiada  habitus
cnoty, czyli sam siebie posiada i sam sobie panuje, to odpowiada sam za siebie i przed sobą samym.
Istnieje więc w cnocie zakorzeniona odpowiedzialność za tego człowieka, który ją praktykuje, a jest
to odpowiedzialność za osobę, tę właśnie, która w najściślejszej rzeczywistości bycia czyni ją swoją
własnością, jednocześnie już korzystając z jej  posiadania. Ta właściwość cnoty wiąże się mocno z
poczuciem  odpowiedzialności  za  siebie,  a  w  poczuciu  tym  zawiera  się  także  znak  jakiegoś
rozszerzenia własnego „ja”, własnej egzystencji zdobytej dzięki cnocie. Wolność ukształtowana przez
cnotę,  zakorzeniona  w  pragnieniu  szczęścia,  które  wypływa  ze  zmysłu  dobra,  związanego  ze
skłonnością do życia prawdziwego, wzrasta w hojnym umiłowaniu tego, kim człowiek po prostu jest. 

Cnoty mają doskonalić człowieka w kierunku jego szczęśliwości, a ponieważ szczęśliwość,
jak precyzuje św. Tomasz36, ma dwojaką naturę, bowiem jedna jest współmierna z naturą ludzką, a
druga  jest  uczestnictwem  w naturze  Bożej,  dlatego  człowiek,  aby  osiągnąć  szczęśliwość
przekraczającą jego naturę, potrzebuje sił, które by go ku temu celowi skierowały.

Cnoty  teologalne  kierują  człowieka  do  Boga,  który  jest  ostatecznym  źródłem  i  celem
człowieka37. Jako że przedmiotem cnót teologalnych jest sam Bóg, nazywane są one także cnotami
Boskimi. „Cnoty te nazywamy Boskimi nie dlatego jednak, by czyniły Boga cnotliwym, ale dlatego że
sam Bóg sprawia, iż my dzięki tym cnotom stajemy się cnotliwi w stosunku do Niego. Nie są to więc
cnoty wzorcowe, ale przez wzór (Najwyższy) spowodowane”38. Tak więc cnoty teologalne, które non
sunt  exemplares  sed  exemplatae,  stanowią  podobieństwo  do  Boga,  nie  jednak  na  zasadzie
konsekwencji moralnego odwzorowania, ale w pierwszym rzędzie przez to, że człowiek, podobnie jak
Bóg, nie jest zamknięty w sobie samym. Jeśli zamyka się w sobie, zdradza samego siebie i najwyższy
swój Wzór, Boga.

Podobieństwo  do  Boga-Wzoru  oznacza  tu  takie  odniesienie,  które  jest  ową  dynamiką
poruszającą człowieka i ukierunkowującą go ku całkowicie Innemu. Oznacza zdolność wchodzenia w
relację,  zdolność  dawania  odpowiedzi  Bogu.  W  konsekwencji  więc  człowiek  jest  samym  sobą,
odnajduje  w pełni  siebie  poprzez cnoty teologalne,  tzn. kiedy wychodzi z siebie,  jeśli  jest  zdolny
odnieść siebie, tak w swojej strukturze bytowej, jak również w swoich osobowych aktach do Boga.
Tutaj poznaje nie tylko, kim jest Bóg, przede wszystkim jako Deus pro nobis – ale także odkrywa
sobie właściwą godność, gdyż jest zdolny być w relacji z Bogiem, odnieść się do Ty – Boga Stwórcy i
Odkupiciela. Jest to godność syna, który uczestniczy w życiu Ojca. Ten fakt ukazany w darze cnót
teologalnych przypomina człowiekowi, że już na poziomie natury jego rozum i wola zwracają się do
Boga jako do swojego źródła i celu, nie wystarczają jednak do skierowania człowieka ku Bogu jako
przedmiotu szczęśliwości nadprzyrodzonej. Stąd cnoty teologalne wznoszą się ponad ludzką naturę,
czyniąc  człowieka  zdolnym do  życia  nowego,  przepojonego  nie  tylko  odniesieniami  duchowymi,
ponieważ wraz z wolnością  dziecka Bożego, przekazany zostaje  dar  bycia  uczestnikiem szczęścia
wiecznego. 

Człowiek, który został stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, pozostał nadal, z woli
Stwórcy, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże i chociaż utracił życie teologalne przez grzech,
Bóg przywraca mu utraconą łaskę. Cnoty teologalne przysługują człowiekowi właśnie ze względu na
to podarowane przez Boga uczestnictwo. Na tej płaszczyźnie człowiek odkrywa, że utracona przez
grzech integralność  humanum  zostaje przywrócona w dynamizmie cnót teologalnych. Uczestnicząc
w naturze  Bożej,  chrześcijanin  nie  tylko  otrzymuje  dar  życia  teologalnego,  lecz  jednocześnie
konkretne uzdolnienie do realizacji  tej  nowości  życia.  Akwinata,  rozróżniając  cnoty teologalne od
umysłowych i moralnych, wskazuje właśnie na fakt, że habitus nowego życia uzdalnia także władze
człowieka  do  doskonałego kierowania  się  rozumem i pożądania  współmiernego z ludzką naturą39.

36 S. Th., I–II, q. 62, a. 1.
37 Por. B. Mondin, Virtđ, w: Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d’Aquino, Edizioni Studio Domenicano,
Bologna  1991,  s.  656;  R.  Garrigou-Lagrange  OP,  De virtutibus theologicis,  Torino  1949;  tenże,  Thomisme: vertus
théologales, w: Dictionnaire de Théologie Catholique, XV, col. 992–1001; L. Billot SJ, De virtutibus infusis, Romae 1928.
Elementy  doktryny św.  Tomasza  można  odnaleźć  także  w ogólnych  opracowaniach  dotyczących cnót  teologalnych:  S.
Olejnik,  Wiara, nadzieja i miłość w kształtowaniu życia chrześcijańskiego, Ateneum Kapłańskie 67 (1975), s. 60–64; M.
Cozzoli,  Etica teologale.  Fede,  Carita  `  ,  Speranza,  Ed.  Paoline,  Milano 1991;  A. Drożdż,  Wiara –  nadzieja –  miłość.
Teologia moralna szczegółowa,  Biblos,  Tarnów 1994;  R. Kostecki,  Tajemnica współżycia z Bogiem.  Zagadnienie cnót
teologicznych wiary, nadziei i miłości, WAM, Kraków 1985; S. Moysa, „Teraz zaś trwają te trzy”, ATK, Warszawa 1986; I.
Mroczkowski, Rehabilitacja cnót teologicznych, Studia Płockie 14 (1986), s. 9–22.
38 Tamże, ad. 2.
39 Por. tamże, a. 2.
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Człowiek nie odchodzi od rozważania spraw Bożych w miarę jak pozostaje w doskonałym porządku
miłości40.  Cnota  porządkująca  uczucia  korzysta  tutaj  także  z  życiowego  dynamizmu  łaski,  która
buduje postawy całego naturalnego życia człowieka. Owe dynamizmy łaski nie burzą natury, ale stają
się motorem ciągłego przekształcania się ducha ludzkiego, tak aby ten otwierał się coraz bardziej na
niemożliwe dotąd spotkanie z Bogiem.

Człowiek z definicji  jest  na  ziemi  wędrowcem,  homo viator41.  Nie  jest  to  jednak jedynie
kategoria  przemyśleń  filozoficznych.  Chrześcijanin  jest  wędrowcem dążącym duchowo  do  Boga.
Idzie ku Niemu krokami cnót, realizując ich mądrość i uczestnicząc w ich mocy. Na polu moralnym
człowiek tak jako pojedynczy, czy też jako byt  społeczny,  jest  mocno związany z przebytą przez
siebie  drogą.  Aby zdobywać cnoty,  potrzeba czasu i  dyscypliny42.  W ludzkim życiu istnieją  takie
momenty i takie czyny, które stają się historyczne. Mają bowiem znaczenie decydujące, odnoszą się
wprost do Boga, bądź niejako poprzez innych ludzi ześrodkowują się także na jednym celu. W tym
całym kroczeniu do przodu, człowiek dąży do swojego ostatecznego spełnienia w Bogu: omne agens
habet intentionem et desiderium finis43. Tym, co odróżnia człowieka od wszystkich bytów żyjących i
nieżyjących,  jest  to,  że człowiek jest  panem swojej  własnej  teleologii44.  Każde stworzenie  żyje  w
tęsknocie  za swoim własnym spełnieniem,  tak stworzenie rozumne, jak i  bezrozumne45.  Z drugiej
strony to właśnie cel staje się początkiem tego wszystkiego, co ukierunkowuje stworzenia. Człowiek
różni się od stworzeń nierozumnych tym, że jest panem swych czynów dzięki rozumowi i woli. W
sposób wolny uczestniczy w swojej drodze. W tę perspektywę celu wpisuje się możliwość wzrostu i
wypełnienia siebie dobrem, a przez to stania się dobrym człowiekiem. Im człowiek jest bliższy celu,
im bardziej zbliża się do niego, ruch staje się szybszy, a sam krok człowieka żwawszy46. Jest to prawo
miłości, które podpowiada, że podmiot widząc już przedmiot swojego upodobania niejako „wybiega”
do przodu. 

Jeżeli  człowieka  można  zaliczyć  do  ludzi  mądrych,  to  jedynie  wtedy,  gdy  potrafi
uporządkować swoje sprawy według sprawności cnót. Po prostu umie swoje życie zwrócić ku temu,
kto jest  jego Stwórcą  i  Odkupicielem.  Czy można więc się  dziwić,  iż łacińskie  słowo mądrość  –
sapientia  wywodzi się od  sapere – smakować. Człowiek mądry potrafi smakować swoje życie, nie
pozostawiać je w przeciętności, nie ograniczać własnego dobra do jakiegoś minimum skarłowaciałej
rzeczywistości. Mądrość życia to pójście za skłonnością ku dobru, pójście do kresu, do maksimum
swoich  możliwości.  Zawiera  więc  w sobie  ideę  wyśmienitości  i  pełni,  która  pociąga  za  sobą
rozwinięcie i wzrost. Jeżeli tutaj bierzemy pod uwagę cnotę, to właśnie dlatego, że chcemy pójść dalej
i  wyżej,  głębiej  i  szerzej,  być i  działać w doskonałości odniesień do siebie,  do drugich,  do Boga.
Pojęcie doskonałości, pełnia życia i jego mądrość realizują się w człowieku nie inaczej, jak właśnie
na sposób korzystania z potencjału wszystkich darów łaski i cnót.

40 Por. M. R. Gagnebet OP, L’amour naturel de Dieu chez St. Thomas et ses contemporains, Revue Thomiste 48 (1948), s.
394–446; 49 (1949), s. 31–102.
41 Por. G. Marcel, Homo viator, Pax, Warszawa 1984.
42 Por. S. Th.,  I–II, q. 95, a. 1; q. 99, a. 2.
43 I Sent., d. 35, q. 1, a. 1.
44 Por. De veritate, q. 20, a. 4.
45 Por. In Div. Nom., c. I, lect. 3, n. 94.
46 Św. Tomasz stwierdza to, komentując słowa Listu do Hebrajczyków (10, 25): „Dodawajmy sobie otuchy, tym więcej, im
bardziej ujrzycie zbliżający się dzień”. Akwinata pisze w Komentarzu do tego Listu: „Motus naturalis quanto plus accedit
ad terminum magis intenditur” (In Ep. ad Hebr., 10, 25). Ciążenie ku Bogu, upatrywanie w Nim swojego celu, staje się dla
św. Tomasza motywem przywołania przykładu spadających ciał, które przyspieszają w momencie zbliżania się ku ziemi. W
STh I–II, q. 35, a. 6 pisze: „w ruchach naturalnych [...] natężenie jest większe przy końcu, gdy dany ruch jest bliższy granicy
(omnis motus naturalis intensior est in fine), odpowiadającej jego naturze, aniżeli na początku, kiedy oddala się od granicy,
nieodpowiadającej  jego  naturze:  natura  niejako  zmierza ku  temu,  co  jest  z  nią  zgodne,  niż  ucieka  od  tego,  co  się  jej
sprzeciwia”.
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II. Św. Tomasz z Akwinu i jego teologiczna koncepcja cnót. Kilka uwag
szczegółowych

Św. Tomasz jest przede wszystkim teologiem Nie można pomijać tego faktu, jak to czynią niektórzy,
redukujący myśl Akwinaty do filozofii. Niestety, dzieje się to dość często, także z dziełami
teologicznymi i biblijnymi św. Tomasza z Akwinu, które nierzadko zostają niejako odarte z warstwy
im właściwej: nauki o Bogu.

Przed  wszystkim jednak w przypadku  Sumy teologii trzeba  nam baczyć,  aby wiedzieć,  iż
mamy tu do czynienia z dziełem  stricte facto teologicznym. Akwinata chociaż posługuje się tutaj  i
greckim, i  Arystotelesowskim pojęciem „cnoty”,  nadaje  mu inny charakter.  W  Sumie teologii nie
szuka już bowiem ostatecznego sensu tego faktu, jakim jest moralność, tym zajmował się, gdy pisał
dzieło  z  dziedziny  etyki  filozoficznej,  a  mianowicie  czynił  tak  w  swoim  Komentarzu  do  Etyki
Nikomachejskiej Arystotelesa. Nie szuka tu także jakiegoś nowego uzasadnienia norm w dodatkowym
świetle  Objawienia,  które  to  poszerzałoby  nasze  ludzkie  pole  widzenia.  Tak  postępuje  w swojej
Summa contra  Gentiles,  tam gdzie  cnota  jest  potraktowana  jako  „kryterium” porządkujące  naszą
wiedzę  o  moralności  i  gdzie  Objawienie  staje  się  inną  metodą  uzyskiwania  informacji.  Summa
teologii  posiada jeszcze inną perspektywę dla moralności i  cnoty, inny jest rodzaj przyjętego tutaj
dyskursu. Jest to dyskurs teologiczny.

W całym tym teologicznym dziele św. Tomasz mówi o Bogu, chociaż w trzech częściach, z
których  składa  się  Suma  teologii,  mamy  do  czynienia  z  trzema  odmiennymi  sposobami  tego
mówienia. W  Pars Prima  Akwinata zajmuje się obecnością Boga z punktu widzenia Jego samego,
Jego wszechobecności i opatrznościowego działania w stworzeniach; w Pars Secunda inaczej - Bóg
jest obecny  poprzez  łaskę  w  ludziach  nią  uświęconych;  w  Pars  Tertia zaś,  Bóg  jest  obecny  w
szczególny sposób w Chrystusie  oraz w sakramentach,  które wypływają  z Jego zbawczego dzieła.
Kiedy przystępuje  się  do  omawiania  jakiejkolwiek  kwestii  z  Sumy teologii,  to trzeba  mieć  przed
oczyma właśnie ten schemat całego dzieła.

Odnosi się to także do zagadnień moralności, które zajmują obszerną  Pars Secunda. Kiedy
więc św. Tomasz prezentuje moralność, to przedkłada ją nie jako coś odrębnego, odseparowanego od
tych  wyżej  wymienionego  układu  treści  teologicznej,  ale  wplata  ją  w  wielobarwną  panoramę
mówienia o obecności Bożej. Nie jest więc to jedynie mówienie o jakiejś „czystej” moralność (co dla
Tomasza  jest  niemożliwe),  ale  obszerne  omówienie  cnót  w  Pars  Secunda  studiowane  jest  w
przestrzeni  mówienia  o  Bogu,  a  bardziej  dokładnie,  zaprezentowane  jest  przede  wszystkim  w
kontekście działania Jego łaski w człowieku. Akwinata bada tutaj obecność Boga poprzez łaskę, to w
jaki sposób przejawia się ona w chrześcijańskim postępowaniu. Staje się to jasne, kiedy zrozumienie
się  słowa  Prologu,  gdzie  św.  Tomasz pisze,  iż swoją  refleksję  podaje  w obrębie  nauki o obrazie
Bożym,  obrazie  w  człowieku,  myśl  zaczerpniętą  od  św.  Jana  Damasceńskiego.  Oto  te  słowa:
„Człowiek,  jak mówi św.  Jan  Damasceński,  został  stworzony na obraz Boży, a  to znaczy,  że ma
umysł, wolną wolę oraz przysługującą mu zdolność panowania”47. Obecność Boga w człowieku staje
się więc rozpoznawalna, gdy mocą Ducha Świętego rozwija się w człowieku wolność, gdy twórczo
kieruje się własnym rozumem i swobodnie wybiera on prawdziwe dobro. 

Św. Tomasz pokazuje to wszystko w perspektywie wiary w prawdę o powołaniu człowieka do
bycia  obrazem  Boga.  Taka  perspektywa  wiary  realizuje  w  praktyce  ukazanie  przede  wszystkim
płodności  tej  łaski,  która,  działając  wewnątrz  ludzkiego  ducha,  skupia  się  na  jego  uświęceniu  i
sprawia, iż człowiek może stać się takim, jakim pragnie widzieć go Bóg. Stąd św. Tomasz w części
Sumy dotyczącej moralności nie będzie zajmował się normami moralnymi, ale właśnie tą perspektywą
wiary, która realizuje się w powołującej człowieka łasce, a która wewnątrz ludzkiego życia ukazuje
swoją moc sprawczą w obrębie takiego sposobu bycia człowieka, który został określony jako imago
Dei. 

Zachętę  do takiego spojrzenia  na działanie  Boga wewnątrz ludzkiego moralnego działania
znajdujemy w momencie, kiedy Tomasz rozważać będzie temat istoty nowego Prawa i umieści go w
kontekście zbawczej łaski Ducha Świętego danej wierzącym w Chrystusa. W ten sposób okazuje się,
że  w  centrum  życia  moralnego  nie  mamy  do  czynienia  jedynie  z  wzorczością  postępowania
moralnego, ale z obdarowującym życiem w Chrystusie, co umożliwia wyniesienie na wyższy pułap

47 Prolog do Secunda Pars Summa Theologiae.
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ethosu. Jeżeli tutaj Akwinata będzie posługiwał się opisem cnót, staną się one mocą upodabniającą i
sprawiającą   bycie  dzieckiem niebieskiego  Ojca  na  równi  z pierworodnym Synem Ojca,  Jezusem
Chrystusem.

Stąd nie można traktować cnoty jako normy, gdyż wiedzie to do niepokonalnych trudności.
Tomasz zauważył to sam, dlatego odszedł  od koncepcji  cnoty  zaprezentowanej  w  Komentarzu do
Sentencji  Piotra  Lombarda.  Człowiek  cnotliwy  to  o  wiele  więcej  niż  człowiek  moralnie  dobry.
Akwinata,  wprowadzając  cnotę  w przestrzeń  tajemniczego  i  Bożego działania  łaski,  czyni  z  niej
nośnik ewangelicznego przepowiadania i możliwości życia z Bogiem. Cnota zwiastuje perspektywę
uczestniczenia w płodności samego Boga.

Cnota nie może być więc, jeżeli chce się być wiernym myśli św. Tomasza, opisem i źródłem
nowych  powinności,  które  spocząć  mają  na  człowieku,  kiedy  zdecyduje  się  na  życie  cnotliwe.
Zadaniem  teologii  moralnej  nie  jest  bowiem  poszukiwanie  racjonalnego  korzenia  powinności
zawartej  w  poszczególnych  cnotach,  nakierowując  ludzkie  działanie  na  samoudoskonalający
perfekcjonizm moralny.  Cnota  przyjmuje  u  Tomasza  moc  działania  łaski  Bożej,  co  oznacza,  że
człowiek w dobroci swoich działań nie zamyka się w ramach doczesności, ale wprowadzony zostaje
w orbitę nadprzyrodzonego życia Bożego. 

1. Chrystus „jedyną cnotą” dla chrześcijanina

Trzeba przede wszystkim powiedzieć, iż św. Tomasz nigdy nie mówi o cnocie, tylko zawsze o
cnotach:  De virtutibus.  Jest  to dla niego ważne, ponieważ w ten sposób ma możliwość zwrócenia
uwagi zarówno na dynamizm nadprzyrodzony (dla niego zawsze pierwszy), a więc dynamizm łaski
cnót teologalnych, jak również, związany z nim, wielokształtny dynamizm cnót moralnych dotyczący
ludzkiej natury władz duszy (potentiae animae). O jednej cnocie mówi np. I. Kant. W jego koncepcji
etyki  rzeczywiście  pozostaje  tylko  jedna  cnota:  cnota  podporządkowania  się  prawu.  Postulowane
przez Kanta utrzymanie rozumu w „czystości” (pozostaje on całkowicie odsunięty od doświadczenia),
powoduje utożsamienie rozumu z jego funkcją prawodawczą („postępuj tak, żeby maksyma twej woli
zawsze mogła być uważana za zasadę powszechnego prawa”). 

Św. Tomasz mówi o cnotach. Moja książka jednak dotycząca aktualności aretologii Akwinaty
nosi tytuł:  Człowiek w dynamizmie cnoty48. Czyżby więc już w samym tytule tej rozprawy miałoby
miejsce  zafałszowanie  myśli  Tomasza?  Pozostając  w  porządku  etyki  filozoficznej  byłoby  to  ze
wszech miar niewłaściwe. Przyjmując zaś porządek teologiczny Akwinaty z jego  Sumy jest to tytuł
poprawny. O jaki porządek tutaj  chodzi? O porządek chrystologiczny. Do zdobycia cnót potrzebne
jest  bowiem „naśladowanie  jakiegoś wzoru”49.  W  aretologii  Tomaszowej  niezmiernie  ważne  jest
dobre zrozumienie  jego intencji  chrystologicznej.  Oto jego znaczące słowa: „Chrześcijaninem jest
ten, kto jest Chrystusów. Chrystusowym zaś jest ktoś nie tylko stąd, że ma wiarę Chrystusową, lecz
również  stąd,  że  kierując  się  Duchem  Chrystusa,  podejmuje  się  dokonywania  dzieł  cnót”50.  To
Chrystus i tylko On jest sprawnością (habitus ku dobru) dla chrześcijanina. Człowiek znajduje się w
dynamizmie  cnoty,  którą  jest  sam Chrystus,  dlatego  jest  „Chrystusów”.  „Christianus  dicitur  qui
Christi est. Dicitur autem aliquis esse Christi non solum ex eo quod habet fidem Christi, sed etiam ex
eo quod Spiritu Christi ad opera virtuosa procedit”51.

Życie cnotliwe nie jest regulowane w swej istocie przez przykazania czy przez dokumenty
prawne, czy też idee przewodnie lub instytucje, lecz przez stosunek do osoby Jezusa Chrystusa. Życie
chrześcijanina regulowane jest jedynie stopniem zjednoczenia z Chrystusem, gdyż to ono umożliwia
człowiekowi stanie się „nowym człowiekiem”. To bowiem w sobie samym Jezus Chrystus ukazał nam
drogę  prawdy  o  nas  samych.  Podążając  nią,  człowiek  może  osiągnąć  swoją  pełnię  i  szczęście
nieśmiertelne.  Konieczne  jest,  by dla  całkowitego  zrozumienia  zadania  cnoty  w życiu  człowieka,
odwołać się do Tego, który jest wzorem cnoty ludzkiej. 

Bóg, który od wieków jest samą istotą dobra, teraz w tajemnicy Jezusa Chrystusa nie zmienia
swojego stanu,  ale zmiennemu z natury stworzeniu udziela się  w sposób najwyższy. „To,  że Bóg
zjednoczył  to  [nasze]  ciało  ze  sobą  (...)  harmonizuje  z  nieskończoną,  wyższą  ponad  wszystko,

48 Ks. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy
moralności chrześcijańskiej, WSD, Toruń 1999 (Toruńska Biblioteka Teologiczna, Rozprawy).
49 S. Th., I-II, q. 61, a. 5c.
50 S. Th., II-II, q. 124, a. 5, ad 1.
51 Tamże.
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dobrocią  Boga”52.  Dlatego  też  dla  Tomasza  przyjęcie  przez  Boga  natury  stworzonej,  zmiennej,
cielesnej wynika z tej samej dobroci Boga, która powołała do bytu takie właśnie zmienne i cielesne
stworzenia.

To  właśnie  ta  prawda  o  Bożej  dobroci  jest  podstawową  dla  św.  Tomasza  z  Akwinu,
umożliwiającą  zobaczenie osoby Chrystusa jako „wzóru” naszej  doskonałości  i  naszej  pełni bycia
człowiekiem. Życie cnoty w naturalny sposób przyjmuje dla Akwinaty regułę i cel upodobnienia się
do osoby Chrystusa i Jego życia.

Upodobnienie  się  do Chrystusa  stanowi  dla  Tomasza  z Akwinu ważną prerogatywę życia
cnotliwego. Bardzo często nie dostrzega się związku pomiędzy faktem potrzeby upodobnienia się do
Chrystusa,  a  osiągnięciem  pełni  człowieczeństwa.  Na  tę  kwestię  zwracają  uwagę  współcześni
interpretatorzy  myśli  św.  Tomasza53.  Chodzi  więc  nam  o  wskazanie  fundamentalnego  związku
pomiędzy nauką Akwinaty o cnocie i jego chrystologią. W traktacie o wierze św. Tomasz napisze:
„Ostatecznego dopełnienia  łaski dokonał Chrystus,  stąd też Jego czas  zwie się:  «pełnią czasu»”54.
Tempus plenitudinis55 jakim jest Wcielenie Boga, nie było konieczne - napisze Tomasz - dla naprawy
natury ludzkiej, „gdyż Bóg w swojej nieograniczonej mocy rozporządzał wielu innymi środkami dla
naprawy tej natury”56, ale po to, aby stało się ono środkiem, „który umożliwia najlepiej i w sposób
bardziej odpowiedni osiągnięcie celu”57. 

Tajemnica Wcielenia dokonana wtedy, gdy czas się wypełnił, uchroniła rodzaj ludzki przed
zatraceniem, tzn. „była potrzebna również do usunięcia zła”58 oraz po to, by człowiek „nie zginął” (J
3,  16).  Dla  św.  Tomasza,  który  w  Sumie  teologii  dokładnie  wyjaśnia  tę  kwestię,  najistotniejszy
moment tej „Bożej interwencji” spoczywa na miłości Boga ku człowiekowi. Urzeczywistnia się ona
poprzez  człowieczeństwo  Chrystusa,  które  daje  człowiekowi  „pełny  udział  w  Bóstwie,  istotnym
szczęściu  człowieka  i  celu  ludzkiego  życia”59,  dając  tym samym znak  wielkiej  godności  natury
ludzkiej. 

Nie dziwią więc i dalsze wypowiedzi Akwinaty stwierdzające, iż „Bóg stał się człowiekiem,
by ukazać się człowiekowi i być przezeń widzianym i być dlań wzorem, na którym by polegał”60.
Natura ludzka osiąga bowiem we Wcieleniu szczyt  swojej  doskonałości:  „natura humana in ipsa
incarnatione est perducta ad summam perfectione”61. A jeżeli Chrystus jako Słowo wcielone staje się
sprawcą  doskonałości  człowieka:  „ipsum  Verbum  incarnatum  est  perfectionis  humanae  causa
efficiens”62,  to  trzeba  do  Niego  przylgnąć,  trzeba  się  do  Niego  upodobnić,  aby  pełnia
człowieczeństwa, która jest udziałem Chrystusa,  została  osiągnięta także przez każdego człowieka.
Stąd  „należy  patrzeć  na  dzieło  Wcielenia  nie  tylko  jako  na  kres  procesu  doskonalenia  się,  lecz
również  na  źródło  doskonałości  w  naturze  ludzkiej”.  To  ostatnie  stwierdzenie  Akwinaty jest  dla
naszej  analizy  dotyczącej  cnót  bardzo  znaczące.  Już  tutaj  bowiem św.  Tomasz  sygnalizuje  owo
ultimum dojścia cnoty pełni wszelkich wysiłków i dążeń, gdzie człowieczeństwo Chrystusa objawia
się jako terminus perfectus, ale również jako „principium perfectionis” dla całego dokonującego się
tutaj ruchu przejścia „de imperfecto ad perfectum”63.

52 S. Th., III, q. 1, a. 1, ad 2.
53 Th. S. Pinckaers, Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu, Pallottinum, Poznań 1998, s.
72-92.
54 S. Th., II-II, q. 1, a. 7, ad 4.
55 Św. Tomasz tak definiuje „pełność czasu”: „plenitudo temporis est quod praefinitum fuit a Deo Patre quando mitteret
Filium suum” (S. Th., III, q. 1, a. 5, sed contra).  Bóg w momencie uprzednio określonym swoją mądrością wcielił się w
czasie dla naprawy natury ludzkiej najwłaściwszym.
56 Tamże.
57 S. Th., III, q. 1, a. 2c.
58 Tamże.
59 Tamże.
60 Tamże.
61 Tamże, a. 6c.
62 Tamże.
63 Tamże, ad 2. Por. także: „Doskonałość jednej rzeczy wyprzedza niedoskonałość innej co do czasu i góruje nad nią co do
natury, musi bowiem przodować pod względem doskonałości to, co inne rzeczy udoskonala. Lecz w jednej i tej samej rzeczy
niedoskonałość, choć jest czymś niższym od doskonałości, poprzedza ją w czasie. Tak oto przedwieczna doskonałość Boża
poprzedza niedoskonałość natury ludzkiej, po czym przychodzi pełna doskonałość tej natury osiągnięta w zjednoczeniu z
Bogiem” (a. 5, ad 3). 
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Tutaj „sam Chrystus stał się nam wzorem”: ”in qua nobis exemplum se praebuit”64. Nic dziwnego, iż
kto jest bliżej Chrystusa, tym pełniej poznaje Jego tajemnicę: jest to tajemnica „pełni”. Chrystus to
prawdziwy Bóg i  prawdziwy Człowiek.  Poznanie  Jezusa  Chrystusa,  przylgnięcie  do  Jego  osoby,
upodobnienie  się  do  Niego,  daje  obietnicę  osiągnięcia  przez  człowieka  szczęśliwości  i  życia
wiecznego. Cel życia cnotliwego można więc jedynie osiągnąć na drodze naśladowania Jezusa, bycia
synem w Synu, odzwierciedlenia tych samych cnót, które były udziałem człowieczeństwa Chrystusa. 

Św.  Tomasz  całą  jedną  kwestię  w swojej  Summa Theologiae poświęca  zagadnieniu  cnót
przynależnych Chrystusowi. Jeżeli bowiem posiadał obfitość łaski, to tym samym „Chrystus był pełen
cnót”:  „Christus  fuit  plenus  omni  virtute”65.  Tu  ukazuje  się  Chrystus  pełen  wszelkiego  dobra.
Podźwignięcie bowiem natury ludzkiej, które się tutaj dokonuje przez łaskę, ukazuje człowieczeństwo
Chrystusa  jako narzędzie  Jego  Bóstwa.  Nie jest  to jednak  „instrumentum inanimatum”,  narzędzie
martwe poruszane li tylko i nie posiadające własnego działania, ale także ożywiane duszą rozumną.
Stosowność  takiego  działania,  uwarunkowanego  obecnością  łaski  usprawniającej,  obfituje
osiągnięciem  takiego  stopnia  doskonałości,  który  daje  możliwość  osiągnięcia  Boga  stworzonym
aktem  uszczęśliwiającym.  Oznacza  to,  że  dusza  Chrystusa,  która  nie  była  zdolna  do  aktu
szczęśliwości niestworzonej ze względu na różnice natur, nie była bowiem boska ze swej istoty, ale
staje  się  taką  przez  uczestnictwo  („fiat  divina  per  partecipacionem”),  osiąga  takie  poznanie  i
miłowanie Boga, które jest najbardziej bezpośrednie. 

Chrystusowi  można  więc  przypisać  takie  czynności  ludzkie,  które  dokonane  przez  łaskę,
dźwigają całą naturę ludzka. Tutaj właśnie Chrystus jako człowiek jest Pośrednikiem Boga i ludzi.
Będąc bowiem także prawdziwym Bogiem przez swoją Osobę i przez swoją boską naturę, posiada
łaskę  nieskończoną,  „łaskę  w  obfitości”66,  tak  iż  może  jej  udzielać  innym ludziom:  „humanitas
Chrusti est instrumentum divinitatis”67. „Jego łaska jako Głowy Kościoła jest również nieskończona.
Przelewa bowiem z Niego [na nas] to, co posiada. Ponieważ zaś otrzymał On dary Ducha bez miary,
ma moc udzielania bez miary tego, co dotyczy łaski Głowy”68. „Dusza Chrystusa przyjęła łaskę, by ją
w pewien sposób przelewać na innych. Trzeba było, aby posiadana przez nią łaska była największa,
tak jak ogień, który jest przyczyną ciepła we wszystkich ciałach gorących, sam jest najgorętszy”69.
Moc oddziaływania łaski Chrystusa sprawia, iż człowiek stając się uczestnikiem tejże łaski, może stać
się uczestnikiem także cnót, które posiada w obfitości. „Chrystus posiadał pełnię łaski, przejawiała się
ona (...) we wszystkich swych skutkach, takich jak cnoty, dary Ducha Świętego itd.”70 Przylgnięcie do
Chrystusa  sprawia  przelanie  się  więc  łaski  i  wszystkich  jej  skutków:  „łaska działająca  powoduje
sprawiedliwość człowieka”71.  Ona też sprawia,  że cnoty jako sprawności  stają  się jej  pochodnymi
również w człowieku. „Moc pierwszego źródła w jakimś rodzaju, swoim zasięgiem ogrania wszystkie
działania w danym rodzaju, jak słońce powszechna przyczyna rodzenia (...) rozciąga swoją moc na
wszystko, co przechodzi przez proces rodzenia się”72. „Łaska Chrystusa w zestawieniu z łaską innych
ludzi jest jakby siłą powszechną wobec sił cząstkowych. Przeto moc ognia, jakkolwiek by wzrastała,
nie może dorównać mocy słońca; podobnie i łaska innego człowieka, jakkolwiek by się zwiększała,
nie może dorównać łasce Chrystusa”73. Człowiek więc nawet jeżeli będzie wzrastał w cnocie, nigdy
nie dorówna jednak owej pełni cnót, które posiada sam Chrystus. Pełnia przysługuje jedynie Synowi,
natomiast  nas  ludzi  Bóg  obdarowuje  łaską  w  umiłowanym  swoim  Synu.  Dlatego  też:  „gratia
confertur animae Christi sicut cuidem universali principio gratificationis in humana natura” („łaska
została  udzielona  duszy  Chrystusa,  jako  uniwersalnemu  początkowi  usprawiedliwienia
zaszczepionemu w naturze ludzkiej”)74. Do tej łaski usprawniającej można odnieść wszystkie cnoty,
które stają się udziałem człowieka usprawiedliwionego otrzymaną łaską.

64 Tamże.
65 S. Th., III, q. 7, a. 2 sed contra.
66 „Nieskończenie wielka skuteczność łaski Chrystusa tłumaczy się (...) nieskończonością łaski, bądź też jednością Osoby
Boskiej, z którą dusza Chrystusa została zjednoczona” (Tamże, a. 11, ad 2).
67 Tamże, a. 2, ad 3.
68 Compend. Theol., I, cap. 215.
69 S. Th., III, q. 7, a. 9c.
70 Tamże.
71 Tamże, ad 2.
72 Tamże, a. 9c.
73 Tamże, a. 11, ad 3.
74 Tamże, a. 11c.
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Bardzo często Akwinata używa tutaj terminu „conformitas”75 na określenie upodobnienia się
do  Chrystusa,  które  oznacza,  iż  człowiek  ma przyjąć  taki  sam kształt,  podobną  postać,  podobne
ukształtowanie.  Zauważyć  jednak  tu  należy,  że  w  języku  Tomaszowym  „kształt”,  „postać”,
„upodobnienie” ma sens bardzo bogaty, nie chodzi tu tyle o zewnętrzny aspekt, ale o przyjęcie całej
metafizycznej i teologicznej treści przynależnej temu terminowi. Podczas gdy forma objawia naturę
rzeczy  w  swej  idei  i  harmonii  oraz  w swojej  jakości,  przyozdobiona  jest  tutaj  także  znaczącym
wywyższeniem, dokonanym przez postęp łaski i cnoty76.  Zasadniczo bowiem, wtedy człowiek jest
upodobniony do Chrystusa,  gdy ma to wszystko,  czego wymaga jego ludzka natura  stworzona na
obraz i podobieństwo Boże77. Wówczas też najbardziej odbija w sobie doskonałość człowieczeństwa
Chrystusa, tzn. Jego bycie „prawdziwym człowiekiem”. 

Św. Tomasz podejmując  ten temat,  umieszcza upodobnienie  do Chrystusa w samym sercu
działania Boga ze względu na tych, którzy są obdarzeni dobrem istnienia jako stworzenia rozumne i
dążą do swojej doskonałości. „Bóg chciał udzielać innym swojej naturalnej dobroci, udzielając im jej
podobieństwa nie tylko w tym, że jest On dobry, ale ponadto w tym, że jest On Stwórcą dobrych – tak
samo Syn Boży chciał  udzielać  innym podobieństwa swego synostwa,  aby nie  tylko samemu być
Synem, ale  również  pierworodnym wśród  synów. I  w ten  sposób  Ten,  który  przez przedwieczne
zrodzenie jest Jednorodzonym - «Jednorodzony, który jest w łonie Ojca (J 1, 18) – poprzez udzielanie
łaski  jest  pierworodnym między wielu braćmi.  «On jest  pierworodnym wśród umarłych  i  Władcą
królów  ziemi»  (Ap  1,  5).  Chrystus  ma  więc  w  nas  braci,  zarówno  dlatego,  że  udziela  nam
podobieństwa w swoim synostwie, jak dlatego, że przyjął podobieństwo w naszej naturze. «Powinien
był we wszystkim upodobnić się do braci» (Hbr 2, 17)”78. Te słowa wyjęte z Tomaszowej Expositio in
Epistolam Pauli ad Romanos w znamienny sposób obrazują naukę o upodobnieniu, która bazuje tutaj
na słowach św. Pawła: „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się
stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym miedzy wielu braćmi” (Rz 8, 29). „Obraz
Jego  Syna”  można  tutaj  rozumieć  właśnie  jako  przeznaczenie  człowieka,  aby  stał  się  on  na
podobieństwo Syna Bożego,  przez to,  że będzie on nosił  Jego obraz.  Całe więc działanie  ludzkie
powinno  poświadczać  owo  upodobnienie  i  znaleźć  konkretne  zastosowanie  w zyskiwaniu  nowej
postaci (formy), zgodnie z nowym conformitas. Powinno stać się cnotą Chrystusową.

2. Pierwszeństwo dynamizmu łaski: pierwszeństwo cnót teologalnych

Najbardziej  dojrzałą  i  rozwiniętą  naukę  o  cnotach  św.  Tomasz  z  Akwinu  umieszcza  w
teologicznej strukturze moralności, w swojej  Summa Theologiae. Jest to bardzo ważne stwierdzenie.

75 Termin  „con-formitas”  stosowany  przez  Tomasza  oznacza  posiadanie  jak  najbardziej  podobnej  formy,  bycie
jednomiernym,  zgodnym,  podobnym,  czy  też  takim  samym. W rdzeniu  wyrazu  „conformitas”  widnieje  znane  pojęcie
„forma”,  które  z  kolei  należy  do  podstawowego  kanonu  pojęć  metafizycznych  i  implikuje  doszukiwanie  się  użytego
znaczenia właśnie w przestrzeni tychże odniesień.  Rolą formy jest urzeczywistniać możliwość tkwiącą w materii.  Jest  to
ostateczny  sens  tego,  że  materia  łączy  się  z  formą  i  że  w ten  sposób  powstają  wszystkie  jestestwa  cielesne,  będące
połączeniami materii i formy, a więc odznaczające się strukturą hylemorficzną. Forma więc staje się podstawą istnienia bytu.
(por. S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, Znak, Kraków 1999, s. 273-279). Św. Tomaszowi zdaje się
chodzić  tutaj  o  to,  aby wskazać  na  fundamentalną  rolę  formy, która  zawsze jest  także  pewnym aktem, a  więc  pewną
doskonałością.  Dlatego też użyty w tym wypadku termin „conformitas”, odnoszący się do wzoru formy, jakim dla człowieka
w tym wypadku jest forma „Chrystus”, zachowuje układ zależności od stopnia doskonałości właśnie tego wzoru. Ciekawym
tematem byłoby zrobienie porównania z innymi terminami używanymi przez Tomasza, a przedstawiającymi jego koncepcję
odwzorowania jak np. pojęcie „imago”. Por. E. Wolicka, O pojęciu imago u św. Tomasza i św. Bonawentury. Próba analizy
porównawczej, w: Próby filozoficzne, Znak, Kraków1997, s. 28-46.
76 Por.  S. Th. I-II, q. 68, a. 1c gdzie wyraźnie stwierdza, iż upodobnienie się do Chrystusa oznacza praktykowanie cnót. W
tym miejscu zostały wymienione cnota pokory i łagodności.
77 W Supp. q. 75, a. 1, ad 4, gdzie mówi o zmartwychwstaniu ciał, Akwinata wyjaśnia: „Zasadniczo bowiem mówiąc, wtedy
jakaś rzecz jest  najbardziej  do Boga podobna,  gdy ma to  wszystko, czego wymaga jej  natura  (est  aliquid maxime Deo
conforme  quando  habet  quidquid  conditio  suae  naturae  requirit),  ponieważ  wówczas  najlepiej  odbija  w sobie  Boską
doskonałość (quia tunc perfectionem divinam maxime imitatur). Toteż serce bardziej jest podobne do Boga nieporuszalnego
wtedy, kiedy jest w ruchu,  niż kiedy staje, ponieważ serce jest doskonałe, gdy się porusza, bije,  a jego ustanie jest dlań
śmiercią”.
78 In Ep. ad Rom., lect. VI, nr 706. „Sicut enim Deus suam naturalem bonitatem voluit aliis communicare, participando eis
similitudinem suae bonitatis, ut non solum sit bonus, sed etiam auctor bonorum, ita filius Dei voluit conformitatem suae
filiationis  aliis communicare, ut  non solum sit ipse filius, sed etiam primogenitus  filiorum. Et sic qui  per generationem
aeternam  est  unigenitus,  secundum  Io.  I,  18:  Unigenitus  qui  est  in  sinu  patris,  secundum  collationem  gratiae,  sit
primogenitus in multis fratribus. Apoc. I, 5: Qui est primogenitus mortuorum et princeps regum terrae”.
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Znawca św. Tomasza z Akwinu, Giuseppe Abbŕ wykazał w swoim dziele „Lex et virtus”79 ewolucję
myśli  Akwinaty,  i  to  znaczną,  w  obrębie  pojęcia  cnoty.  Bardzo  dobitnie  ukazuje  on  ewolucję
poglądów  Tomasza  na  role  cnoty  nie  tylko  w  odniesieniu  do  różnych  płaszczyzn  rozważań  w
zależności od tego, czy będą one filozoficzne, czy teologiczne, ale także w obszarze samej teologii.
Tutaj  na uwagę zasługuje  próba wychwycenia  miejsca  prawa moralnego w systemie Tomaszowej
aretologii.  Uwaga  teologii  moralnej  w  Summa Theologiae zwraca  się  zdecydowanie  ku działaniu
łaski.  Prawo  moralne  nie  zyskuje  w  tej  optyce  takiego  znaczenia,  jakie  miało  one  jeszcze  w
Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda. Obraz Boży pokazuje perspektywę łaski, która rozwija się
w Duchu Świętym, rodząc twórcze, konsekwentne i dobre działanie. Centralnym wątkiem tak ujętym
są cnoty. 

Wszystkie  elementy działania  Bożego w człowieku tworzą razem spójny „nadprzyrodzony
organizm”,  ale  pierwszeństwo  należy się  cnotom „wlanym”,  cnotom teologalnym. Płodność  łaski
Boga dostrzega się poprzez czyny wyrastające ze stałej, zrodzonej z łaski, dyspozycji usprawniającej
człowieka  do  dojrzałego  i  dobrego  działania.  Prawo  moralne  jawi  się  zatem  jako  wyłącznie
zewnętrzna  pomoc  w  wychowaniu  wewnętrznej  wolności.  Jego  funkcja  jest  przede  wszystkim
pedagogiczna, służebna w stosunku do cnoty. Św. Tomasz bardzo zdecydowanie ukazuje, że prawo
moralne  nie  jest  ostatecznym  miernikiem  postępowania  moralnego  i  usprawiedliwienia.  Funkcja
prawa  jest  zewnętrzna  i  ograniczona.  Prawo  jest  sapiencjalne,  wychowawcze.  Wyeksponowanie
powinności, umotywowanej  literą prawa moralnego, wiedzie do duchowego zniewolenia, natomiast
wiara w Chrystusa i otwarcie na łaskę Ducha Świętego wyzwala w człowieku nowe możliwości. To
moc łaski stanowi szczyt dostępnej orientacji moralnej, która sugeruje z całą swoją oczywistością, że
kryterium chrześcijańskiego postępowanie nie tyle leży w postępowaniu według racji rozumowych,
ale w więzi z żywym Bogiem. Więź ta realizuje się zaś poprzez „wlane” przez Boga cnoty wiary,
nadziei i miłości. Aby było możliwe obcowanie z Bogiem, człowiek musi otrzymać darmową łaskę.
Gdy zostanie tak wprowadzony w przestrzeń życia Bożego, otrzyma dar obcowania z Bogiem, wzrost
łaski zależy od niego, potrzeba tu jego współpracy i dalszego podejmowania czynów wyrastających z
tej łaski. Ludzki ethos poprzez kategorię cnót teologalnych zdobywa przekwalifikowania, a ostateczne
racje wynikają z danej przez Ducha Świętego łaski.

Takie podejście Akwinaty do tematu moralności zmienia całkowicie rozumienie samej cnoty.
„W klasycznej filozofii cnota oznacza duchowe usprawnienie, które pozwala łatwo, szybko, twórczo i
z przyjemnością podejmować dobre działania. Gdy św. Tomasz inkorporuje w swojej teologii wzięte
od Arystotelesa pojęcie  habitus, czyni to w celu naświetlenia od wewnątrz tej  wolności, do której
Duch Święty podprowadza wierzącego”80.  Pojęcie  cnoty służy opisaniu płodności łaski w różnych
wymiarach  psychiki.  Człowiek  nie  zostaje  już  bowiem  jedynie  zamknięty  w  przestrzeni
teraźniejszości  i  kwestii  codziennego  wzrostu  na  miarę  swoich  sił,  ale  zostaje  mu  podarowana
zupełnie nowa przestrzeń, którą przeczuwał i jej pragnął, ale którą może osiągnąć jedynie dzięki łasce
Ducha Świętego, a jest mu ona dana, gdyż wierzy w Chrystusa. 

Mamy tutaj  do  czynienia  z  inną  miarą,  miarą  wyznaczoną  nie  przez  prawidło  ludzkiego
rozumu, ale przez „prawo łaski”. Jeżeli więc sprawności różnią się ze względu na to, do czego się
odnoszą, tak samo, podług nauki św. Tomasza, różne są cnoty tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, są
oni  bowiem  dobrze  ustosunkowani  do  innego,  nowego  przedziału  odniesień,  a  mianowicie  do
rzeczywistości  nadprzyrodzonej  i  wiecznej.  Cnoty  moralne  wlane  różnią  się  od  cnót  moralnych
nabytych, takich jak roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, czy też inne pochodne. 

Ta nauka św. Tomasza nie jest powszechnie przyjmowana przez teologów, np. Duns Skot nie
przyjmował  istnienia  nadprzyrodzonych  cnót  umysłowych.  Niemniej,  z  reguły  ci  idący  drogą
Tomaszowej  analizy,  istnienie  takich cnót  przyjmują.  A. Gmurowski  OP w swojej  książce  Cnoty
nabyte i cnoty wlane tak zestawia stosunki cnót nabytych do wlanych: „A. Cnoty nabyte usposabiają
do  otrzymania  cnót  nie  na  podstawie  zasługi,  gdyż jako  przyrodzone są  niewspółmierne do dóbr
nadprzyrodzonych,  będących przedmiotem zasługi,  ale  dzięki temu, że:  a)  usuwają  przeszkody do
otrzymania  cnót  wlanych,  jakimi  są  grzechy,  a  raczej  zapobiegają  im i:  b)  pozytywnie,  gdyż są
źródłem dobrych uczynków, a te, jak uczy św. Tomasz (II Sent., d. 27, q. 1, a. 4), choćby nawet były
«spełnione przed otrzymaniem daru łaski, nie są pozbawione należytej nagrody, bo powodują pewne
uzdolnienie do łaski» – oczywiście dzięki Bożej dobroci i wspaniałości. B. Cnoty nabyte zachowują
cnoty wlane, współistniejąc z nimi, gdyż: 1. Zachowują je w tym znaczeniu, że ubezpieczają  przed

79 G. Abbà, Lex et virtus. Studi sull’evoluzione della dottrina morale di S. Tommaso d’Aquino, Roma 1983.
80 W. Giertych, Etyka teologiczna czy teologia moralna.
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ich utratą, osłabiając skłonności do grzechu; zanik zaś czy zmniejszenie się cnót nabytych prowadzi
do utraty cnót wlanych. 2. Cnoty nabyte ułatwiają odzyskanie cnót wlanych, bo choć nie dają żądnego
prawa do łaski, ale usuwając przeszkody do ponownego jej otrzymania, wzbudzają wstręt do grzechu
i pośrednio usposabiają do pokuty. 3. Cnoty nabyte stanowią względną rękojmię wytrwania w dobrym
do  końca,  gdyż  dają  człowiekowi  pewną  łatwość,  ochoczość  i  radość  w  wykonywaniu  dobrych
uczynków, a tych właściwości cnoty wlane na ogół nie posiadają. Jest to jednak rękojmia względna,
gdyż uczucia w człowieku nieraz buntują się przeciw rozumowi i woli, a samolubstwo nieraz i wolę
potrafi  sparaliżować.  C.  Cnoty  nabyte  w  pewnej  mierze  doskonalą  cnoty  wlane  przynajmniej
pośrednio,  gdyż  udzielają  im  pewnej  łatwości  w  działaniu  dzięki  wprawie,  jaką  wywołują  w
człowieku i wytwarzają podatny grunt dla ich wzrostu. Nadto dostarczają cnotom wlanym tworzywa
do praktykowania czynności nadprzyrodzonych, a te z kolei zasługują na ich powiększenie, a nawet
fizycznie poniekąd usposabiają do powiększenia ich w tym znaczeniu, że im bardziej wzrastają cnoty
wlane  przez  spełnianie  uczynków  nadprzyrodzonych,  tym  większa  staje  się  zdolność  duszy  do
dalszego wzrostu cnoty wlanej”.

Cnoty  wlane  doskonalą  cnoty  nabyte,  a  nawet  je  poniekąd  wytwarzają,  gdy  czyny
przyrodzone są nieodzowne od czynów nadprzyrodzonych, a motywy nadprzyrodzone łączą się tutaj z
motywami  przyrodzonymi.  Przede  wszystkim  jednak  to  dopiero  ten  obszar  łaski  nadaje  cnotom
nabytym charakteru  prawdziwych  cnót,  stają  się  one  bowiem  właśnie  dzięki  ukierunkowaniu  na
miłość  Bożą  prawdziwie  czytelne  i  pełnej  potencji  do  właściwego  ostatecznego  wzrostu.  Natura
człowieka  zdobywa  tutaj  bowiem  swojego  ostatecznego  dopełnienia,  kiedy  przepojona
nadprzyrodzonością staje się  rzeczywiście owocna. Bóg, oddziaływując na stworzenia, stosuje się do
ich natury. 

Moralność św. Tomasza, przyznając pierwszeństwo Prawu nowemu, przyznaje pierwszeństwo
łasce, a podporządkowując jemu wszystkie inne nakazy moralne i przykazania, ujawnia fakt, iż tkwi
ona w czynach wewnętrznych stanowiących bezpośrednio materię działania Bożego. Bóg więc - który
jako byt nieskończony i nieskończone dobro jest celem człowieka, celem, do którego winien on dążyć
nie  tylko  dla  zaspokojenia  własnego  ziemskiego  pragnienia  szczęścia,  ale  przede  wszystkim dla
spełnienia w swoim życiu zadania powrotu do Tego, który stworzył go dla swej chwały - jawi się też
jako autor ludzkiej doskonałości. Doskonałością osoby ludzkiej nie może być bowiem jedynie dobro
doczesne, związane z ciałem i z przedmiotami materialnymi, ale pełnia człowieka, która ma swoje
źródło i zaspokojenie w naturze ducha, które będzie niespokojne zanim nie spocznie w Bogu. Jezus
Chrystus oznajmia to z całą mocą, wysługując też swoim czynem zbawczym moc Ducha Świętego
umożliwiającą realizację Bożego planu. 

Rzeczywistości  nadprzyrodzonej  nie  można  więc  traktować  jako  czegoś  osobnego,
odseparowanego  od  całości  spojrzenia  na  naturę  i  łaskę,  na  prawdę  o  działalności  duchowej
człowieka. Jeżeli w życiu doskonałość może być tylko względna i cnota moralna osiąga także jedynie
względną  konsystencję,  to  na  gruncie  łaski  Bożej,  udzielonej  dzięki  przylgnięciu  do  wiary  w
Chrystusa,  sprawności  ludzkiej  woli  ulegają  nie  tylko  przemienieniu  i  wzmocnieniu,  ale  dodane
zostają zupełnie nowe moce, cnoty i dary, które sprawiają, iż człowiek sięga teraz aż granic nieba i
może spotkać się z samym Bogiem. To cnoty teologalne i dary łaski stają się nieustającym porywem
ludzkiego ducha. Nowe Prawo to „prawo łaski”, które z racji swych wewnętrznych mocy jest podobne
do prawa natury, bowiem to na niej i ono się zasadza, jest niejako jego przedłużeniem. 

Prawo  naturalne  należy  do  natury  człowieka,  jest  jednak  także,  będąc  razem  z  naturą
człowieka  nieodzownie  złączone,  wraz  z  nią  też  ograniczone:  jedynie  dyktuje  i  wymaga.  „Prawo
łaski” natomiast jest co prawda człowiekowi „nad-dane”, ale równocześnie daje moc wykonania tego,
do czego zobowiązuje. Człowiek w wierze w Chrystusa i w łasce przewyższa swoją naturę ludzką i
osiąga  uczestnictwo  w  naturze  Bożej:  przez  Chrystusa  staje  się  współobywatelem  świętych  i
domownikiem Bożym81.  Ponieważ  godność  ta  wznosi  się  ponad  współmierność  ludzkiej  natury  i
przyrodzone siły  człowieka,  uzdalniające  go do działania  współmiernego z nią,  nie  wystarczające
jednak do skierowania go ku godności nadprzyrodzonej, potrzeba więc, by człowiekowi zostały dane
nowe siły, które skierowałyby go ku Bogu. Cnoty teologalne są właśnie niczym innym jak takimi
siłami wlanymi przez samego Boga wznoszącymi i skierowującymi osobę ludzką ku Bogu. To samo
jest z cnotami obyczajowymi, moralnymi.

81 Por. Ef 2, 19.
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a) Znaczenie cnoty wiary: funkcja oczyszczająca

Św. Tomasz, omawiając skutki wiary (effectibus fidei)82, wykazuje, iż są nimi bojaźń (timor)83

i  oczyszczenie  serca  (purificatio  cordis)84.  Z  punku  widzenia  relacji  cnót  teologalnych  do  cnót
moralnych  i  wprowadzenia  tych  ostatnich  w  przestrzeń  łaski,  doniosłą  rolę  odgrywa  moc
oczyszczająca wiary. To wiara bowiem potrafi usunąć wszystkie ułomności ludzkiego działania nawet
jeżeli nie występują one w polu wad, ale w polu cnót obyczajowych. Zasada zasługi czynów nie jest
tutaj  uwikłana antropologicznie,  ale  przyjmuje  postać  i  kształt  chrystologiczny.  To jedynie dzięki
przyczynowości  zasług  Chrystusa  człowiek  może  zostać  wprowadzony  w  nurt  czynów mających
charakter zasługi85. I chociaż zasługa na życie wieczne przede wszystkim należy do cnoty miłości, o
tym mówi Akwinta w sposób wyraźny86, to jednak także pozostałe cnoty teologalne mają w postawie
zasługi swój udział. „Akt wiary wtedy jedynie jest zasługujący, gdy «wiara działa przez miłość»”87.

Bóg w łasce wiary łączy się z człowiekiem. A ponieważ jest to więź miłości, towarzyszy jej
błogosławiona bojaźń, aby nigdy i w niczym nie urazić ukochanego Boga. Bóg zaś w swojej miłości
czyni człowiekowi to, co może największego: oczyszcza go ze zła i grzechu. „Wiara jest pierwszym
zaczątkiem oczyszczenia serca; ona usuwa mroki błędu; uzbrojona zaś w miłość, dokonuje pełnego
oczyszczenia”88. Oczyszczenie serca jest skutkiem wiary. Bóg zniżył się do człowieka, gdyż człowiek
potrzebuje  odkupienia.  Zagrożenie,  jakie  można  spotkać,  to  nieprzyjęcie  dobra,  jakim jest  łaska
odkupienia: „Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tm 1, 15). „Otóż było
konieczne, aby naprawa natury ludzkiej, zatrutej [przez grzech], przyszła od Bożej opatrzności. Bez
usunięcia zatrucia nie mogła przecież osiągnąć doskonałej szczęśliwości: szczęśliwość, ponieważ jest
dobrem  doskonałym,  nie  da  się  pogodzić  z  żadnym brakiem,  a  zwłaszcza  z  brakiem  [wskutek]
grzechu. (...) zatem natura ludzka powinna była być naprawiona”89.

Mamy tu głęboką świadomość, iż człowiek nie tylko jest ułomny, ale znajduje się w stanie
grzeszności. Bóg ma niebywałe plany wobec każdego z ludzi, naprawić ów stan grzechu. Człowiek
powinien  zdać  sobie  sprawę  z  tego,  że  wskutek  grzeszności,  czyli  oddalenia  się  od  Boga,  jego
organizm duchowy został dotknięty „zatruciem”, które rozkłada zarówno jego własne wnętrze, jak i
ludzkie środowisko. Tomasz mówi: „nikt kto jest tylko człowiekiem, nie może być przyczyną łaski”90.
„Człowiek odszedł od [spraw] duchowych i cały się oddał rzeczom cielesnym, z których nie był w
stanie  o  własnych  siłach  wyjść  ku Bogu.  Toteż  mądrość  Bożą,  która  stworzyła  człowieka,  przez
przyjęcie natury cielesnej nawiedziła człowieka pogrążonego w tym, co cielesne, aby przez tajemnice
swojego ciała wezwać go na powrót do tego, co duchowe”91. „Nawet wiara nieożywiona usuwa sobie
przeciwne  zanieczyszczenia,  a  mianowicie  mroki  błędu;  zachodzą  one  wtedy,  gdy  rozum  ludzki
chaotycznie lgnie do rzeczy od siebie niższych i sili  się mierzyć Boga miernikiem stosowanym do
rzeczy  zmysłowych.  Skoro  tylko  wiarę  uwieńczy  miłość,  wówczas  nie  ścierpi  w  sobie  żadnego
zanieczyszczenia”92. 

Jeżeli  człowiek  nie  odczuwa   spłaszczenia  swojej  natury,  nie  czuje  grzechu,  który  go
przygniata,  to  temat  odkupienia  uległ  zniekształceniu.  Człowiek  nie  odczuwa  wtedy  potrzeby
odkupienia,  nie  odczuwa potrzeby Bożego ratunku z ludzkich zagrożeń  i  klęsk.  Wiara  polega  na
realnym zbliżeniu  się  do  Boga  i  realnym napełnieniu  się  mocą  zbawczą  Chrystusa,  jej  skutkiem
bezpośrednim  jest  tutaj  oczyszczenie  ludzkiego  serca.  I  nie  chodzi  w  tym  przypadku  tylko  o
przemianę względną, o rozwój zawarty jedynie w tym, co naturalne, cnota wiary odmienia naturę jako
całość,  nadaje  swoistej  istocie  tej  natury  zupełnie  nowe  oblicze,  właśnie  oczyszczone:  „primum
principium purificationis  cordis  est  fides”93.  Jest  ono  tutaj  przeobrażeniem pierwiastka  ludzkiego
przez  Boski,  odnosi  się  do  sfery  nadprzyrodzonej.  Otóż  dokonane  przez  wiarę  oczyszczenie  nie

82 S. Th., II-II, q. 7.
83 Tamże, a. 1.
84 Tamże, a. 2.
85 Por. S. Th., I-II, q. 114.
86 S. Th., II-II, q. 114, a. 4.
87 Tamże, ad 3.
88 S. Th., II-II, q. 7, a. 2c.
89 Compendium theologiae, I, 199; tłum. O wierze, s. 235.
90 Tamże, nr 200, s. 236.
91 Tamże, nr 201, s. 237.
92 S. Th., II-II, a. 7, a. 2, ad 2.
93 Tamże, a. 2.
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dotyczy tylko określonych punktów, człowiek staje się tu innym we wszystkim, zarówno w złym, jak i
w tym, co jest w sposób naturalny dobre. Również wszelkie dotychczasowe dobro jest w obliczu Boga
niewystarczające, wymaga nadprzyrodzonego oczyszczenia przez nową, nadprzyrodzoną zasadę jaką
jest cnota wiary. I tutaj mamy do czynienia z dziełem Boga, to On jest sprawcą tego oczyszczenia.
Stąd  też  zapewne  wypowiedź  św.  Tomasza:  „samo  imię  Divinitas-Bóstwo  oznacza  pewną
troskliwość”: „ipsum nomen divinitas importat provisionem”94. Troskliwość ta objawia się najpełniej
w łasce odkupieńczego oczyszczenia. 

Wiara nie pozwala zachować żadnej rzeczy w duszy człowieka z tego, co stare, a mamy tutaj
do  czynienia  z  bezwarunkowym oddaniem się  jedynie  w  troskliwe  ręce  Boga.  Wiara,  która  jest
całkowitym zaufaniem Bogu sprawia,  że człowiek w swoim wewnętrznym oczyszczeniu  zrywa z
dotychczasową miarą grzechu i w całości staje się ponownie „nowym człowiekiem”. W opatrzności
Bożej wiara sprawuje więc ową podstawową funkcję naprawczą ludzkiej natury. Człowiek po grzechu
może  dostąpić  daru  przyjaźni  z  Bogiem  bez  Jego  interwencji,  dzięki  zaś  oczyszczeniu
spowodowanym  darem  wiary  staje  się  ponownie  capax  Dei i  może  zwrócić  się  ku  swojemu
pierwotnemu celowi, od którego grzech go odwiódł. „Grzechy stąd się biorą, że działania odbiegają
od  słusznego  ukierunkowania  ku  celowi.  Otóż  ku  celowi  zwracają  człowieka  nie  tylko  pomoce
naturalne, również darmo dane; zatem grzechy ludzi sprzeciwiają się nie tylko pomocom naturalnym,
ale  również  darmo danym. To  zaś,  co  przeciwnie,  wzajemnie  się  wyklucza:  zatem podobnie  jak
swoimi grzechami niszczy człowiek nadnaturalne pomoce, tak samo przez dary nadnaturalne zostają
człowiekowi odpuszczone grzechy. W przeciwnym razie, złość człowieka w grzeszeniu, która usuwa
łaskę, mogłaby więcej niż Boża dobroć, [gdyby nie] usuwała grzechów przez dary laski”95. Czystość
serca  dokonywana więc  tutaj  przez cnotę  wiary jest  natury poprzedzającej  i  przysposabiającej  do
oglądania Boga. Co prawda nie idzie owo oczyszczenie tak daleko, iż człowiek może poznać czym
jest  Bóg,  niemniej  poszerza  i  bogaci  swoje  poznanie  tak,  iż  może dotrzeć  do tajemnic  Boga,  do
których rozum przyrodzony nigdy by nie doszedł. Wiara, oczyszczając ludzkie serce, jawi się tutaj
jako nowy typ poznania wyznaczający myśli prawdę, którą ma przyjąć. Dzieje się tak nie dlatego, że
wierzący widzi tę prawdę - Bóg dalej pozostaje bardziej niepoznanym – ale dlatego, że widzi powagę,
której wierzy. Oczyszczając serce wiara nie doprowadza jednak jeszcze do oczywistości,  wierzący
nadal nie widzi tego, co przyjmuje, niemniej udziela człowiekowi o wiele doskonalsze poznanie Boga
niż rozum przyrodzony. 

b) Znaczenie cnoty nadziei: unaocznienie ludzkiego bycia w drodze ku spełnieniu

Zastanawiając  się  nad  naturą  opisaną  przez  Tomasza,  często  dostrzegano  nadmierną  jej
statyczność.  Zarzucano  jej  brak  spojrzenia  na  historię  i  czas,  a  dominację  natury  i  przestrzeni.
Zwłaszcza  w  epoce  nowożytnej,  w  której  dominowała  kategoria  przestrzeni,  historia  i  natura
definiowane były przeciwko sobie. Stworzyło to złudzenie, że moralność, gdzie ważnym czynnikiem
jest natura, jest moralnością statyczną, pozbawioną rysu podmiotowości.  

Bardzo często czyni się zarzut Tomaszowi, iż nie posiada on kategorii czasu i historii, że jego
wizja  jest  wizją  statyczną,  wizją,  można  byłoby  powiedzieć,  jedynie  niejako  „przestrzenną”.
Moralność taka zaledwie statycznie porządkuje świat. W tej to wizji, ów świat jest, z jednej strony,
właśnie „duchowy”, „lepszy”, „pełen ładu”, ukierunkowujący na „górę”, z drugiej zaś kieruje się „ku
dołowi”,  który  maluje  się  jako  skażony.  Czy  rzeczywiście  myśl  Tomasz  związana  z  naturą  tak
odmalowaną jest jego wizją? Czy myśli on jedynie przestrzenne? 

Tutaj w sukurs przychodzi cnota nadziei. Trzeba dobrze zrozumieć Tomaszową teologię cnoty
nadziei. To bowiem właśnie tutaj Akwinata dostrzega także ów niby przez niego zapomniany czas.
Mamy tu jednak do czynienia z teologiczna interpretacją  ludzkiej  czasowości. Już samo postawienie
pytania  o  cnotę  nadziei  nie  jest  u  Tomasza  pytaniem ani  filologicznym,  ani  epistemologicznym.
Akwinata, stawiając pytanie: „Czy nadzieja jest cnotą?”, stawia pytanie o ludzkie życie nadzieją, a co
w  języku  dzisiejszym  można  byłoby  określić  mianem  poszukiwania  tutaj  odniesienia
egzystencjalnego.  Nie  chodzi  bowiem  Tomaszowi  tyle  o  zdobycie  nowej  informacji,  która
zaspokoiłaby jego apetyt poznawczy. Jemu chodzi po prostu o życie, a to, żeby było ono prawdziwe i
wieczne. Pytając o to, czy nadzieja jest cnotą, nie chce zamknąć się w bagażu zdobytych wiadomości

94 S. Th., II-II, q. 1, a. 8, ad 2.
95 Compendium theologiae, tłum. O wierze, s. 174-175.
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tyczących wiedzy o przedmiocie swoich myśli. Nauka o cnocie nadziei u Tomasza nie wiąże się ze
zdobyciem wiedzy dla  wiedzy,  ale  będąc  nakierowaną  na  byt,  jest  poszukiwaniem tego,  kim jest
człowiek. W cnocie nadziei człowiek ma możliwości życiowego i czasowego - jest  bowiem bytem
przygodnym, który się staje - potwierdzenia się w spełnieniu. Jest w drodze pomiędzy obietnicą łaski,
a jej spełnieniem, „już i jeszcze nie”. 

Droga ta jest czasowością.  To związanie ducha z ciałem funduje jego uwikłanie w czas. Duch
ludzki  jest  sam w sobie  ponad  czasem,  zaś  człowiek,  jako  taki,  nie.  Tomasz  powie:  „Umysłowe
władze duszy wznoszą się ponad czas, zmysłowe jednak podlegają mu”96. Wskutek tego z biegiem
czasu następują  zmiany w uczuciach,  a także we władzach poznawczych. Ludzka egzystencja  jest
czasowa,  jest  w  status  viatoris.  Nie  można  więc  pojąć  czasowości  człowieka  bez  ograniczeń.
Prawdziwa  egzystencja  nie  może  jednak  negować  charakteru  „drogi”,  jego  ukierunkowania  na
spełnienie,  kiedy  człowiek  będzie  już  poza  czasowością.  Tu  pojawia  się  ważne  stwierdzenie
implikujące pojęcie cnoty. Człowiek w swoim stanie  status viatoris,  w stanie czasowości,  nie jest
jeszcze bytem spełnionym, dąży do swojego spełnienia. Jest bytem, który się staje, a wobec tego cnota
stanowi siłę  do postępowania  za „impetem” własnego bytu.  Akwinata,  z całą  mocą potwierdza w
koncepcji swojej aretologii, dynamiczną koncepcję człowieka uwikłanego w czas. Stąd też jest jasne,
iż nauka o cnotach nie da się zamknąć w obrębie jednej dyscypliny, np. etyki. To nie jest tylko etyka;
w jej  obrębie  mówi  się  o  człowieku,  i  to  w kontekście  jego  ponadczasowego  spełnienia:  status
comprehensoris.  Oznacza  to,  że  człowiek  kroczy  ku  swojej  szczęśliwości  pojętej  jako  spełnienie
obiektywne zgodne z naturą bytu. Tym ostatecznym spełnieniem jest uszczęśliwiająca wizja Boga i
zjednoczenie się z Nim. 

c) Znaczenie cnoty miłości: funkcja jednocząca

Św.  Tomasz  nazywa  miłość  forma  virtutum -  formą  wszelkich  cnót50.  Miłość
skierowuje  wszystkie  czyny innych cnót  do  celu  ostatecznego,  i  tak  właśnie  nadaje  też
formę czynnościom wszystkich innych cnót, stąd mówi się o niej,  że jest formą cnót, a o
cnotach,  że  są  uformowane  ku  wydaniu  czynów,  stosujących  się  do  miłości97.  Bez
miłości  nie ma i  nie może być mowy o życiu prawdziwie dobrym, na wskroś cnotliwym,
a  więc  o  życiu  chrześcijańskim  w  pełnym  tego  słowa  znaczeniu98.  Nie  znaczy  to,  że
wszystkie  inne cnoty,  co do istoty i  specyficznego rodzaju,  pochodzą z miłości,  albo że
są tego samego rodzaju co miłość. Miłość jednak kieruje je mocno do nadprzyrodzonego
celu,  do  wiekuistego  obcowania  z  Bogiem.  Ona  jest  podstawą  -  principium,  niejako
źródłem nadprzyrodzonej  „zdatności”  wszelkiego dobra,  tzn.,  by wszystkie cnoty można
było  uważać  za  zdatne,  by  mogły  kierować  człowieka  ku  Bogu,  ku  człowiekowi,

96 S. Th., I-II, q. 53, a. 3, ad 3.
51 Forma jest  jednym z pojęć  fundamentalnych,  wywodzących się  z  metafizyki Arystotelesa.  Św.  Tomasz przejmuje  tę
doktrynę i potwierdza jej walor w podstawowych punktach, dodając nowe wymagania wynikające z filozofii bytu. Istniejące
dwa typy formy - substancjalna i przypadłościowa wyjaśnia w sposób następujący: formę substancjalną i przypadłościową
coś wspólnie łączy i coś różni. Łączy je to, że obie są urzeczywistnieniem i że dzięki obu w jakiś sposób coś istnieje w
rzeczywistości.  Różnią  się  natomiast  w dwóch  punktach:  po  pierwsze  w tym,  że  forma substancjalna  udziela  istnienia
zasadniczo, a jej podmiotem jest byt w możności tylko, zaś forma przypadłościowa nie udziela istnienia zasadniczo, a tylko
sprawia, że byt jest taki lub tak wielki, albo, że ma się jakoś; bowiem jej podmiotem jest byt już urzeczywistniony. Jasno z
tego widać, że urzeczywistnienie - actualitas najpierw jest w formie substancjalnej niż w jej podmiocie. A ponieważ to, co
jest  pierwsze,  jest  przyczyną w każdym rodzaju,  dlatego forma substancjalna  jest  przyczyną,  że  jej  podmiot  istnieje  w
rzeczywistości: por. S. Th., I, q. 77, a. 6; Oczywiście mamy tu do czynienia z formą przypadłościową. Św. Tomasz twierdzi,
iż miłość jest formą cnót, miłość przyczynia się do urzeczywistnienia cnót w podmiocie tzn. w duszy: por. S. Th., I-II, q. 59,
a. 1.
97 Forma jest  jednym z pojęć  fundamentalnych,  wywodzących się  z  metafizyki Arystotelesa.  Św.  Tomasz  przejmuje  tę
doktrynę i potwierdza jej walor w podstawowych punktach, dodając nowe wymagania wynikające z filozofii bytu. Istniejące
dwa typy formy - substancjalna i przypadłościowa wyjaśnia w sposób następujący: formę substancjalną i przypadłościową
coś wspólnie łączy i coś różni. Łączy je to, że obie są urzeczywistnieniem i że dzięki obu w jakiś sposób coś istnieje w
rzeczywistości.  Różnią  się  natomiast  w dwóch  punktach:  po  pierwsze  w tym,  że  forma substancjalna  udziela  istnienia
zasadniczo, a jej podmiotem jest byt w możności tylko, zaś forma przypadłościowa nie udziela istnienia zasadniczo, a tylko
sprawia, że byt jest taki lub tak wielki, albo, że ma się jakoś; bowiem jej podmiotem jest byt już urzeczywistniony. Jasno z
tego widać, że urzeczywistnienie - actualitas najpierw jest w formie substancjalnej niż w jej podmiocie. A ponieważ to, co
jest  pierwsze,  jest  przyczyną w każdym rodzaju,  dlatego forma substancjalna  jest  przyczyną,  że  jej  podmiot  istnieje  w
rzeczywistości: por. S. Th., I, q. 77, a. 6; Oczywiście mamy tu do czynienia z formą przypadłościową. Św. Tomasz twierdzi,
iż miłość jest formą cnót, miłość przyczynia się do urzeczywistnienia cnót w podmiocie tzn. w duszy: por. S. Th., I-II, q. 59,
a. 1.
98 Por. S. Olejnik, dz. cyt., s. 153.
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wreszcie  ku  szczęściu  wiecznemu99.  Św.  Tomasz  stwierdza,  że:  „Miłość  nazywa  się
celem  wszystkich  cnót,  jako  że  ona  wszystkie  te  cnoty  do  swojego  celu  skierowuje.
Nazywamy ją  też  matką  innych  cnót,  ponieważ  matka  poczyna  w  sobie  coś  za  pomocą
czegoś drugiego i tak też z pożądania celu ostatecznego miłość rodzi czyny cnót innych i
rozkazuje  im”100.  Miłość  jest  miarą  wszystkich  innych  cnót,  które  tylko  wtedy  są
prawdziwe i dobre, kiedy są zgodne z jej  zamierzeniami. 

Aby  zrozumieć  naturę  podjętych  przez  św.  Tomasza  analiz  dotyczących  cnót,
trzeba  najpierw  przełamać  częsty  błąd  w sposobie  widzenia,  polegający  na  traktowaniu
cnót  jako  odrębnych  i  niezależnie  istniejących  idei.  Można  je  wtedy dowolnie  łączyć  i
dzielić,  przypisując  im  podleganie  różnym  wpływom.  W  rzeczywistości  cnoty  nie
istnieją  w  sposób  oderwany,  ale  zawsze  należą  do  jakiegoś  dynamicznego  kontekstu,
który gromadzi  je  i  porządkuje  wokół jednej,  dominującej  cnoty.  Jest  on ukształtowany
przez cnotę miłości,  zapewniając  bezpośrednią więź ze źródłem chrześcijańskiego życia,
z Bogiem. Ta cnota przoduje dlatego, że zależy od boskiej inicjatywy i łaski. Stąd rządzi
całym  działaniem  chrześcijanina  i  nadaje  innym,  współdziałającym  z  nią,  cnotom
niespotykaną i specyficzną wartość. Ubogaca to także ich miarę, dynamikę i celowość. 

Za  każdym  razem,  kiedy  św.  Tomasz  wypowiada  uwagi  dyktowane  rozumem  i
zdrowym  rozsądkiem,  nagle  wznosi  się  ponad  ludzkie  przesłanki  i  ludzkie  punkty
widzenia,  aby odnieść dany problem, dotyczący pojedynczego charakteru cnót,  do cnoty
miłości  jako  tej  głównej,  i  w  powiązaniu  z  nią  daje  rozstrzygającą  odpowiedź.  „To,  co
czyni  człowiek,  jest  dobre  zależnie  od  zgodności  z  należnym  prawidłem  (regułą),
dlatego  cnota  ludzka,  która  jest  źródłem dobrych  uczynków,  musi  polegać  na  osiąganiu
właściwego  prawidła  czynów  ludzkich.  To  zaś  prawidło  jest  podwójne,  a  mianowicie
rozum  ludzki  i  Bóg.  Lecz  Bóg  jest  prawidłem  pierwszym,  od  którego  zależy
prawidłowość  rozumu  ludzkiego.  Stąd  cnoty  teologalne,  które  polegają  na  osiągnięciu
tego  pierwszego  prawidła,  ponieważ  ich  przedmiotem  jest  Bóg,  są  godniejsze  od  cnót
moralnych  i  umysłowych,  które  polegają  na  osiągnięciu  prawidła  rozumu.  Z  czego
wynika,  że  konieczne  jest  też,  by  wśród  samych  cnót  teologalnych  ta  miała
pierwszeństwo,  która bardziej  Boga osiąga”101 .  Aby zrozumieć przytoczony tekst,  trzeba
wiedzieć,  że  sprawności  należy  oceniać  na  podstawie  działania  i  że  to,  co  znajduje  się
po stronie celu, stanowi element formalny w akcie woli.  Widać to dobrze na przykładzie
cnót  moralnych,  bowiem cnoty  tego  rodzaju  dotyczą  pewnych  dóbr  stworzonych,  które
są podporządkowane dobru niestworzonemu jako celowi ostatecznemu. To samo ujawnia
się  w  przypadku  cnót  teologicznych.  Można  dostrzec  tutaj,  w  jaki  sposób  miłość
nadprzyrodzona  jest  przyczyną  wprowadzającą  w  ruch  wszystkie  cnoty,  a  mianowicie,
gdy  nakazuje  akty  wszystkich  pozostałych  cnót.  Wypływają  one  z  miłości
nadprzyrodzonej  dlatego, że jest  ona formą wszystkich cnót. Wszystkie bowiem cnoty są
skierowane do Najwyższego Dobra, będącego przedmiotem miłości. Uwidacznia się tutaj
fakt,  iż  cnota  miłości  jest  cnotą  najważniejszą  i  zasadniczą,  pobudza wszystkie  inne  do
działania,  nakazując  jednocześnie,  jak  mają  działać.  W  związku  z  tym  miłość  nadaje
wszystkim innym cnotom odpowiedni  kształt  i  formę,  co  sprawia,  że  tak  ukształtowane
cnoty stają się podstawą życia prawdziwego, skierowanego ku Bogu. 

Cnoty  uformowane  przez  miłość  działają  niejako  na  podobieństwo  miłości,  co
powoduje,  że  człowiek we wszystkich  swych działaniach  zmierza  do Boga.  Dlatego św.
Tomasz  powie,  że  miłość  jest  źródłem zdobywania  zasług102 .  Dla  lepszego  zrozumienia
należy dodać,  że miłość  daje  innym cnotom właściwe skierowanie do nadprzyrodzonego
celu,  czyli  zjednoczenia  się  w  miłości  z  Bogiem.  Wskutek  tego  miłość  nie  jest  cnotą
obok innych cnót, lecz siłą  kierowniczą, przenikającą wszystkie cnoty103 .  Dla przykładu,
99 Por. B. Häring, Z miłości ku miłości. Teologia moralna szczegółowa, Poznań 1963, s. 97.
100 „Caritas dicitur finis aliarum virtutum quia omnes alias virtutes ordinat ad finem suum. Et quia mater est quae in se
concipit  ex  alio,  ex  hac  ratione  dicitur  mater  aliarum  virtutum,  quia  ex  appetitu  finis  ultimi  concipite  actus  aliarum
virtutum, imperando ipsos”: S. Th. II- II, q. 23, a. 8.
101 Tamże, q. 23, a. 6.
102 Akwinata mówi o możliwości zasług u Boga w ten sposób, że człowiek może zasługiwać, jednak jedynie dlatego, że Bóg
postanowił wynagradzać czynności człowieka, które on może wykonać dzięki uzdolnieniom otrzymanym od Niego. Bóg
udziela człowiekowi łaski, aby osiągnął życie wieczne, lecz żąda od niego, by łaskę otrzymaną zachował w sobie, rozwijał ją
i przez to przygotował się do oglądania Boga w wieczności: por. S. Th. I-II, q. 114.
103 Por. W. Wicher, O cnotach, w: Podstawy teologii moralnej, Poznań 1969, s. 501.
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np.  roztropność  -  prudentia  jest  cnotą,  ale  prawdziwą  cnotą  jest  tylko  wtedy,  kiedy
rządzi  czynami  człowieka  i  jest  jego  życiem  ze  względu  na  cel  miłości.  Podobnie
męstwo - fortitudo  jest cnotą tylko wtedy, kiedy jest zgodne z celem miłości. Nie byłoby
wcale  cnotą,  gdybyśmy  wszystkie  nasze  siły  zużywali  na  nienawiść  bliźniego;  tak  jak
nie  było  cnoty  w  tej  gorliwości,  z  jaką  na  przykład  św.  Paweł  przed  nawróceniem
prześladował chrześcijan (por. Dz 9, 1-31).

Podobnie  w hierarchii  cnót  teologicznych wiara  poprzedza nadzieję,  a  obydwie  są
przesłankami  dla  miłości,  ale  w  porządku  doskonałości  naczelne  miejsce  zajmuje
miłość,  jak  to  widzimy  w  tekście  Listu  św.  Pawła:  „Tak  więc  trwają  wiara,  nadzieja,
miłość  -  te  trzy:  z  nich  zaś  największa  jest  miłość”  (por.  1Kor  13,  13).  Ten  tekst
przytacza Akwinata,  analizując  miłość jako prawdziwą cnotę104.  Wskazuje  tutaj  na dwie
prawdy: pierwszą,  że prawdziwa cnota  nie istnieje  bez miłości,  gdyż skierowana jest  ku
dobru,  a  to  jest  celem ludzkiej  działalności  („simpliciter  vera  virtus  sine  caritate  esse
non potest”)105 .  Cel  i dobro jest  ostateczne i najwyższe albo bezpośrednie, szczegółowe.
Pierwsze  polega  na  posiadaniu  Boga,  do  którego  skierowuje  człowieka  miłość.  Dobro
partykularne i  cząstkowe,  urzeczywistniane przez cnotliwą działalność,  nie może istnieć
bez  miłości,  i  jest  ono  albo  prawdziwym  dobrem  -  a  wtedy  tak  długo  jest  dobrem
niedoskonałym,  jak  długo  nie  odniesie  się  i  nie  złączy  z  Dobrem Najwyższym,  co  jest
przedmiotem  miłości  -  albo  jest  dobrem  pozornym  i  przeszkodą  do  prawdziwego
szczęścia  człowieka.  Drugą  myślą  Akwinaty  jest  to,  że  cel  nadaje  czynności  człowieka
określoną  jakość,  gdyż ten  cel  jest  przedmiotem i  formą woli106.  Miłość  zaś  skierowuje
całe cnotliwe działanie do celu ostatecznego i dlatego zwie się formą cnót107.

Św.  Tomasz  umieszcza  więc  miłość  w  porządku  cnót,  stawiając  ją  zarazem  na
czele  tego  porządku  jako  zasadniczą  i  najważniejszą.  Jest  ona  przyczyną  i  formą
wszystkich  cnót.  Pobudza je  do działania,  nakazując  im jednocześnie,  jak mają  działać.
Dzięki  cnotom ukształtowanym przez  miłość  człowiek  żyje  w sposób  prawy,  a  żyje  tak
wtedy,  gdy jego  życie  jest  skierowane  ku  Bogu  i  wieczności.  Cnoty  uformowane  przez
miłość  działają  bowiem  na  podobieństwo  miłości,  co  powoduje,  że  człowiek  we
wszystkich swych działaniach zmierza do Boga108.

3. Cnota w przestrzeni „nadprzyrodzonego organizmu”

Cnoty  nie  są  u  św.  Tomasza  rzeczywistością  wyizolowaną.  Życie  łaski  podnosi  się,
przekształca i staje się coraz pełniejszym byciem z Bogiem. Jest to życie wieczne. Cnoty teologalne,
nie tylko że współbrzmią z moralnymi, ale także otrzymują nowe bodźce. Wszystko po to, aby coraz
lepiej  wykorzystać  ogromny  potencjał  całego  dynamizmu  ducha  ludzkiego  i  przygotować  go  do
nowych, wiecznych zadań. Nie tyle tworzy się tutaj coś wynikającego z abstrakcyjnej  logiki, ale z
głębokiej prawdy doświadczeń życia ludzkiego: nadprzyrodzony „łańcuch” powiązań moralnych. W
porządku łaski cnoty teologalne łączą się bowiem z darami Ducha Świętego. Akwinata do traktatów o
poszczególnych cnotach włącza także swoją naukę pneumatologiczną. 

Opisując  organizm duchowy człowieka św. Tomasz posługuje się tutaj  wielką intuicją  św.
Augustyna,  który  dostrzegał  w  Kazaniu  na  Górze  doskonałą  i  pełną  naukę  moralności
chrześcijańskiej109.  Osiem  błogosławieństw  stanie  się  i  dla  niego  kluczem hermeneutycznym dla
ukazania kolejnych etapów życia chrześcijańskiego. Nie sposób skutecznie prowadzić pracy nad sobą
nie mając pomocy w czymś większym niż my sami, czyli w łasce Bożej miłości. Aby ją otrzymać, nie

104 Por. S. Th. II-II, q. 23, a. 6.
105 Tamże, q. 23,  a. 7;  „Cnota prawdziwa rzeczywista,  bez nadprzyrodzonej  miłości jest  niemożliwa, nie ma jej.  Jak to
rozumieć? Tylko wtedy, jeżeli cnoty rozpatrujemy w znaczeniu ich roli w stosunku do osiągania szczęścia wiecznego. W
sprawach  doczesnych  ludzie  nie  mający miłości  nadprzyrodzonej  mogą  mieć  cnoty,  np.  być  dobrymi  administratorami
państwa, dzielnymi żołnierzami”: A. Głażewski, dz. cyt., s. 316.
106 Por. W. Wicher, dz. cyt., s. 502.
107 Por. S. Th. II-II, q. 23, a. 8.
108 Por. J. Ruszczyński, Cnota miłości, w: Św. Tomasz z Akwinu, O miłości nadprzyrodzonej. De caritate, Warszawa 1994,
s. 8.
109 Por. Św. Augustyn, O kazaniu Pana na Górze, w: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, tłum. Ks. S. Ryzner CScR, J.
Sukowski, t. XLVIII, ATK, Warszawa 1989
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ma  lepszego  sposobu  niż  droga  błogosławieństw,  która  jest  właśnie  drogą  cnót  i  darów  Ducha
Świętego. 

Św. Tomasz czyni z nauki o błogosławieństwach zasadę odpowiedzi  Chrystusa na ludzkie
pytanie  o  szczęście  (por.  S.  Th.,  I-II,  q.  69,  a.  1-4).  Błogosławieństwa  są  to  bowiem akty  cnót
domagające się specjalnej nagrody. W ten to właśnie sposób, zdaniem Akwinaty, naturalne dążenie
człowieka do szczęścia  odnosi  się do Kazanie  na Górze oraz do nagród szczęśliwości  doskonałej
obiecanych w błogosławieństwach (por.  S. Th., I-II, q. 2, a. 7; q. 3, a. 1).  Stąd traktat o szczęściu
zajmie  w  całej  strukturze  Tomaszowej  teologii  moralnej  pierwsze  miejsce,  gdyż  bazuje  on  na
naturalnej skłonności do dobra pojętego jako szczęście, doskonałość, cel (por.  S. Th., I-II, qq. 1-5).
Nauka o błogosławieństwach jest zaś ukoronowania dynamizmem cnót i odpowiadających im darów
Ducha Świętego. I tak, pierwsze błogosławieństwo „Błogosławieni ubodzy w duchu” złączone z cnotą
nadziei i darem bojaźni Bożej: S. Th., II-II, q. 19, a. 12 (cnota nadziei dzieli się darem bojaźni z cnotą
umiarkowania:  S. Th., II-II, q. 141, a. 1, ad 3; nadzieja zaś zrodzona jest z wiary, a przez to także
bojaźń i oczyszczenie serca stanowią jej skutki:  S. Th., II-II, q. 7, a. 1-2); drugie błogosławieństwo
„Błogosławieni cisi” złączone z cnotą sprawiedliwości i darem pobożności: S. Th., II-II, q. 121, a. 2;
trzecie błogosławieństwo „Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni” złączone z
cnotą wiary i darem wiedzy: S. Th., II-II, q. 9, a. 4; czwarte błogosławieństwo „Błogosławieni, którzy
łakną i pragną sprawiedliwości” złączone z cnotą męstwa i darem męstwa:  S. Th., II-II, q. 139, a. 2;
piąte błogosławieństwo „Błogosławieni miłosierni” łączone z cnotą roztropności i darem rady: S. Th.,
II-II, q. 52, a. 4; szóste błogosławieństwo „Błogosławieni czystego serca” złączone z cnotą wiary i
darem rozumu: S. Th., q. 8, a. 7; siódme błogosławieństwo „Błogosławieni pokój czyniący” złączone
z cnotą miłości i darem mądrości: S. Th., II-II, q. 45, a. 6). 

Naśladowanie Chrystusa, który wypełnił doskonałość błogosławieństw, stawia współcześnie
także  Jan  Paweł  II  jako  swoją  propozycję  odnowy teologii  moralnej.  „(...)  Sobór  Watykański  II
zachęcał do takiego doskonalenia teologii moralnej, by jej prezentacja rzucała światło na najwyższe
powołanie,  jakie  wierni  otrzymali  w Chrystusie  – jedynej  odpowiedzi,  która zaspokaja  pragnienie
serca człowieka”110.

Niemniej, to jedynie dar łaski jest właściwym tchnieniem moralności chrześcijańskiej; ona to
ożywiając  od  wewnątrz  serce  człowieka,  kształtuje  go  i  przystosowuje  do  właściwego,
odpowiadającego  mu  działania  cnotliwego.  Kształtuje  w  człowieku  te  zdolności  osobiste,  które,
formułując cnoty, ukierunkowują działanie ludzkie na właściwy cel. W ten sposób cnotom ludzkim
dostarczone zostaje zupełnie nowe kryterium osądu i nowa miara: rys moralności nadprzyrodzonej.
Rodzi  się  w  ten  sposób  także  wewnętrzna  dyspozycja  w  człowieku  do  dokonywania  dzieł
doskonałych. Tutaj dary Ducha Świętego, doskonaląc kolejne cnoty, wskazują dobitnie, iż została już
przekroczona  płaszczyzna  moralności  przyrodzonej,  a  człowiek  znajduje  się  w obrębie  obiecanej
nagrody przyjmowania natchnień Bożych. Cnoty zaś i dary owocując czynami błogosławieństw, które
różnią  się  od  nich111 i  dają  możliwość  otrzymania  nagród112,  wypracowują  specyficznie
chrześcijańskie działanie, na czele którego stoi zawsze jednak łaska Boża.

110 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 7; ale także por. nr 16-21.
111 Por. S. Th., I-II, q. 69, a. 1.
112 Tamże, ad 2.
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