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Arystotelesowska koncepcja czáowieka
podstawą racjonalnej dziaáalnoĞci gospodarczej
„[...] dobro wszystkich rzeczy oraz ich przydatnoĞü dla ludzkiego Īycia
zaleĪne są od ich uĪywania i praktycznego stosowania [...].
Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 52

WstĊp
Zasadniczy problem, jaki kryje siĊ za tytuáem artykuáu, choü nie zostaá wyraĪony expressis verbis, sprowadza siĊ w istocie do pytania o to, jaką funkcjĊ
w Īyciu ludzkim powinny peániü zasoby materialne, aby korzystający z nich
czáowiek mógá realizowaü swoje istotne dobro, czyli rozwijaü siĊ na ludzką miarĊ, tj. realizowaü czáowieczeĔstwo. Jako Īe w niniejszym przedáoĪeniu pytanie
o ludzkie dobro zadawane jest w związku z nauką o gospodarowaniu (ekonomiką), a ta ma swe Ĩródáo u Arystotelesa, naleĪy przyjrzeü siĊ, jaka koncepcja
czáowieka leĪaáa u podstaw arystotelesowskich poglądów ekonomicznych.
Dobro czáowieka – za Arystotelesem pojmowane jako moĪliwoĞü realizacji (rozwoju) ludzkiej natury (co póĨniej w teoriach personalistycznych zostaáo
okreĞlone jako budowanie swego czáowieczeĔstwa) – jest w cywilizacji zachodniej uznane za kryterium wartoĞciowoĞci w kaĪdej dziedzinie ludzkiego Īycia,
nie wyáączając z niej dziedziny wytwarzania i uĪytkowania Ğrodków materialnych, czyli dziaáaĔ ekonomicznych.
Jakie kwestie doprecyzowują to pojmowanie dobra czáowieka rozumianego
jako rozwijanie ludzkiej natury? Dla Arystotelesa zarówno dobro czáowieka, jak
i dobre Īycie polega na Īyciu w zgodzie z ludzką naturą. Dobro czáowieka realizuje siĊ przez rozwijanie w sobie przymiotów (cnót) wáaĞciwych dla czáowieka,
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a wiĊc przymiotów intelektu/rozumu (cnót intelektualnych) oraz przymiotów
woli (cnót moralnych)1.
Dobra materialne, bĊdące wynikiem ludzkiej dziaáalnoĞci wytwórczej, mają
wartoĞü narzĊdną (instrumentalną) – powinny sáuĪyü dobru czáowieka. W związku z powyĪszym w tytule niniejszych rozwaĪaĔ nie bez przyczyny zostaáo uĪyte
sformuáowanie racjonalna dziaáalnoĞü gospodarcza, z akcentem na przymiotnik
racjonalna. W tej kwestii temat moĪna drąĪyü gáĊbiej. Co to znaczy, Īe czáowiek
dziaáa racjonalnie? Czy czáowiek zawsze dziaáa racjonalnie? Kiedy czáowiek
dziaáa racjonalnie? OdpowiedĨ na te pytania jest uzaleĪniona od przyjĊtej wczeĞniej koncepcji czáowieka.

Czáowiek...
„Czáowiek pozbawiony zdolnoĞci postrzegania i rozumu
staje siĊ podobny do roĞliny,
pozbawiony tylko rozumu staje siĊ podobny do zwierzĊcia;
natomiast czáowiek w peáni obdarzony rozumem staje siĊ podobny do Boga”
Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 28
Arystotelesowska teoria czáowieka – podobnie jak jego teoria gospodarowania – nie jest apriorycznym, spekulatywnym wytworem czystego umysáu,
lecz efektem rozumiejącej obserwacji ludzkiego Īycia i dziaáania postrzeganego
w kontekĞcie innych bytów Īyjących i caáej przyrody2. Swoją wizjĊ czáowieka
Arystoteles – Þlozof, ale takĪe przyrodnik – wyprowadziá z badania i dogáĊbnej
analizy wszystkich rodzajów bytów przyrodniczych. W obserwowanym realnym
Ğwiecie wyróĪniá byty pozbawione Īycia (gr. ta onta apsycha) oraz byty Īyjące
1
U Arystotelesa przedmiotem etyki nie jest pojĊcie (idea) dobra, lecz dobro rozumiane jako szczĊĞcie, a szczĊĞcie polega na dobrym Īyciu, bĊdącym efektem dobrego postĊpowania. Dobrym postĊpowaniem jest takie, które jest swoiĞcie ludzkie. A skoro czáowieka od zwierząt odróĪnia rozum, to znaczy, Īe dobrym postĊpowaniem jest postĊpowanie rozumne. DziĊki rozumnemu postĊpowaniu czáowiek osiąga szczĊĞcie. RozumnoĞü dziaáania jest pierwszym warunkiem szczĊĞcia.
SzczĊĞcie domaga siĊ jednak równieĪ dóbr drugorzĊdnych, takich jak zdrowie, przyjaĨĔ, majątek.
I tu wkraczamy w obszar wyznaczony przez Arystotelesa ekonomice: dobra wytworzone dziĊki rozumnej przedsiĊbiorczoĞci są dobrami drugorzĊdnymi, jednak niezbĊdnymi, aby czáowiek
mógá osiągnąü szczĊĞcie. Gdy w sferze dóbr drugorzĊdnych zachodzą braki, zakáóca siĊ peániĊ
szczĊĞcia [por. np. SwieĪawski 2000, s. 146]. SzczĊĞcie w swojej istocie jest czymĞ staáym, a nie
wyrywkowym, i dlatego nie moĪna go myliü z przyjemnoĞcią czy zadowoleniem. Nasze Īycie
rozumne zasadza siĊ na dwóch podstawowych czynnoĞciach: poznawaniu i dziaáaniu.
2
Z tego wzglĊdu nie moĪna zapominaü, Īe dla Arystotelesa „czáowiek” jest nazwą wyáącznie gatunkową (czáowiek jako egzemplarz gatunku), poniewaĪ nie zna jeszcze, wypracowanego wiele
wieków póĨniej na gruncie filozofii chrzeĞcijaĔskiej, pojmowania czáowieka jako osoby.
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(gr. ta onta empsycha), czyli takie byty, które mają w sobie Ĩródáo Īycia. To Ĩródáo Īycia Stagiryta nazywaá psyché (ȥȣȤȒ). W staroĪytnej áacinie okreĞlono je
terminem anima, a w jĊzyku polskim terminem dusza3.
To wáaĞnie psyché/anima/dusza stanowiáa przedmiot szczególnego zainteresowania Arystotelesa. Jednak sáowo anima – przejĊte od Platona – niech nas nie
wyprowadzi na báĊdne ĞcieĪki idealizmu4. Dla Arystotelesa dusza to rzeczywiste
– niematerialne, lecz związane z materią – Ĩródáo Īycia kaĪdego bytu, to energia
sprawiająca, Īe byt realnie istnieje, a nie jak u Platona – przeciwstawiona ciaáu
idea (wzór rzeczy), istniejąca (niezaleĪnie od ciaáa) ponad empirycznym Ğwiatem. Stagiryta oprócz geniuszu w zakresie rozumienia Ğwiata, tj. bycia metaÞzykiem, byá takĪe uczonym-przyrodnikiem, który reßeksje metaÞzyczne, m.in. zawarte w traktacie „O duszy” („De anima”), poprzedziá studiami przyrodniczymi.
Podstawą tych studiów byáa obserwacja natury i badanie zgromadzonego materiaáu empirycznego. Uzyskane w ten sposób faktyczne dane poddawaá analizie
intelektualnej5, skoncentrowanej na szukaniu przyczyn (bliĪszych oraz przyczyny ostatecznej) kaĪdej rzeczy6. I tu wkraczaá Arystoteles-Þlozof, który zauwaĪyá
i potraÞá wskazaü to, Īe w bytach Īyjących Īycie wystĊpuje w wyraĨnej hierarchii: najniĪej znajduje siĊ Īycie wegetatywne, wyĪej sytuuje siĊ Īycie zmysáowe, a na szczycie hierarchii bytów jest Īycie rozumne. ĩycie wegetatywne
zaklasyÞkowaá jako domenĊ roĞlin, ale takĪe jako cechĊ zwierząt, które ponadto obdarzone są Īyciem zmysáowym. Czáowieka natomiast, posiadającego najwyĪszy rodzaj duszy – duszĊ rozumną – postrzegaá jako taki byt, który oprócz
Īycia wegetatywnego i zmysáowego obdarzony jest specyÞcznym rodzajem Īycia – Īyciem rozumnym: „[...] funkcją duszy jest myĞlenie i rozumowanie albo
o sobie, albo o czymĞ innym” [Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 85].

3

Począwszy od Arystotelesa w tradycji filozoficznej na oznaczenie formy substancjalnej istoty Īyjącej uĪywa siĊ nazwy dusza (gr. ȥȣȤȒ [psyché], áac. anima) – por. Anzenbacher [2003,
s. 107].
4
Przed idealizmem chroniáo StagirytĊ wychowanie w rodzinie lekarskiej oraz w naturalny sposób
wynikające z tego wychowania wyksztaácenie biologiczne.
5
Poznanie ludzkie jest wedáug Arystotelesa w swych Ĩródáach empiryczne, to znaczy zostaje wywoáane oddziaáywaniem przyrody na aparat poznawczy czáowieka. Przy czym oddziaáywanie
czynników przyrodniczych rozpoczyna proces poznawczy (jest to tzw. empiryzm genetyczny),
ale go nie koĔczy. Uzyskane ze Ğwiata dane zmysáowe poddaje czáowiek procesom intelektualnym, których celem jest ich rozumiejące wyjaĞnienie, polegające na odczytaniu treĞci koniecznych (a nie akcydentalnych) w danej rzeczy czy zjawisku.
6
Prawdziwą wiedzĊ z opinii autorytetów nie czerpie siĊ ani nie polega ona na wnioskach z uogólnieĔ indukcji, lecz wynika ona ze znajomoĞci przyczyn rzeczy i zjawisk (áac. scire per causas
– poznawaü w celu odszukania przyczyn) [zob. np. SwieĪawski 2002, s. 139]. Zgodnie z arystotelesowską teorią przyczyny i skutku coĞ ontologicznie mniej doskonaáego nie moĪe byü przyczyną
czegoĞ bytowo doskonalszego.
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Wszystkie trzy poziomy Īycia – wegetatywny, zmysáowy i umysáowy/rozumny (niektórzy interpretatorzy Arystotelesa mówią o trzech duszach) – wystĊpują równoczeĞnie tylko w czáowieku. Usytuowanie bytu w hierarchii Īycia –
a wiĊc w hierarchii Ğwiata oĪywionego – zaleĪy od pierwiastka bĊdącego Ĩródáem Īycia, a wiĊc od psyché/anima/duszy7. Dusza ludzka posiada wáadzĊ wegetatywną (wspólną z roĞlinami), wáadzĊ zmysáową (wspólną ze zwierzĊtami)
oraz wáadzĊ rozumną, wáaĞciwą tylko dla czáowieka. BĊdąc zasadą Īycia, dusza
jest równieĪ zasadą rozumnoĞci (Īycia intelektualnego). Rozum jest wedáug Stagiryty nieĞmiertelny i ma boskie pochodzenie: „Nie pozostaje nam zatem nic
innego jak przyjąü, Īe sam tylko rozum (dusza intelektualna) wchodzi do niego
[czáowieka – dop. T.Z.] z zewnątrz i Īe on sam jeden jest boski” [Arystoteles,
O rodzeniu siĊ zwierząt, II, 3 (736 b), s. 76].
Koncepcja duszy – pojmowanej jako czynnik Īycia, a w dalszej interpretacji
metaÞzycznej jako forma (gr. morphé) organizująca nieokreĞloną materiĊ (gr.
hýle) do bycia konkretnym istnieniem – stanowi podstawĊ arystotelesowskiej
antropologii ÞlozoÞcznej8.
Rozpatrując bytowoĞü bytu usytuowanego najwyĪej w hierarchii istnieĔ,
Arystoteles zdeÞniowaá czáowieka jako istotĊ Īyjącą, która posiada rozum: zóon
lógikon (od gr. zóon – to co Īyje, istota Īyjąca; gr. lógos – sáowo, rozum, duch),
a wiĊc jako rozumną istotĊ Īyjącą. W kontynuującej myĞl arystotelesowską kul-
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Wielu poprzedników Arystotelesa (np. Pitagoras, Heraklit, Platon) uwaĪaáo duszĊ wyáącznie za
czynnik ruchu, co zmuszaáo do postrzegania duszy jako czegoĞ zewnĊtrznego wobec bytu Īyjącego. Arystoteles dostrzegá wewnĊtrzny związek ruchu z bytem, jako aktualizowanie siĊ moĪnoĞci
tkwiących w bycie. Temu czynnikowi dającemu Īycie poĞwiĊciá odrĊbne rozwaĪania, zebrane
i wydane pod tytuáem „Peri psyches” (áac. „De anima”, pol. „O duszy”).
8
Antropologie (od gr. ánthropos – czáowiek) nie-filozoficzne (np. antropologia biologiczna, medyczna, fizjologiczna, paleontologiczna, psychologiczna, spoáeczna, kulturowa) badają czáowieka metodami nauk szczegóáowych, analizując wybrane aspekty ludzkiego bytu. W odróĪnieniu
od tych dyscyplin antropologia filozoficzna jest jedyną nauką ujmującą czáowieka w jego caáoksztaácie (filozofia jest wiedzą nastawioną na caáoĞü badanego zjawiska, a nie na specjalistyczne
badanie poszczególnych jego aspektów). Peány sens czáowieczeĔstwa oraz rodzaj dziaáaĔ prowadzących do tego czáowieczeĔstwa moĪna próbowaü okreĞliü dopiero wtedy, gdy uda siĊ spojrzeü
na czáowieka caáoĞciowo i odkryü jego istotĊ (pytanie o sens, zarówno w sferze osobowej, jak
i spoáecznej, nie znajduje odpowiedzi w naukach szczegóáowych). Psyché/dusza jest u Arystotelesa odpowiednikiem formy substancjalnej i oznacza jeden z dwóch elementów bytu rzeczywistego: formy (gr. morphé) i materii (gr. hýle). NieokreĞlona materia (w znaczeniu ontologicznym,
a nie przyrodniczym; naleĪy tu abstrahowaü od przyrodoznawczego pojmowania materii) jest
biernym podáoĪem kaĪdej zmiany. Elementem czynnym, nadającym materii okreĞlony ksztaát
i ontologiczną peániĊ bycia w ramach okreĞlonego gatunku (np. bycia dĊbem, koniem, czáowiekiem) jest forma. Wynikiem poáączenia materii i formy, jako dwóch nieodáącznych elementów, są
wszystkie realne byty, zarówno nieoĪywione, jak i oĪywione, a wĞród tych ostatnich – czáowiek
(tzw. hylemorficzna koncepcja czáowieka).
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turze áaciĔskiej termin zóon lógikon przeáoĪono jako animal rationale, co – zgodnie z intencją Þlozofa – naleĪy táumaczyü jako zmysáowa istota rozumna9.
W ten sposób Arystoteles wskazaá na dwa bieguny, miĊdzy którymi rozpiĊty
jest byt ludzki:
– jeden biegun to zmysáowoĞü (animalnoĞü),
– drugi biegun to rozumnoĞü (przekraczanie animalnoĞci – transcendentnoĞü)10.
Przez swoją cielesnoĞü czáowiek naleĪy do Ğwiata przyrody: jest istotą Īyjącą – zmysáową, poniewaĪ wáaĞciwoĞci istot Īyjących zmysáowych odnoszą siĊ
równieĪ do czáowieka. Jest czáowiek gatunkiem animalnym (áac. homo sapiens),
z racji swojej animalnoĞci osadzonym w materii oĪywionej. Jednak z powodu
swojej rozumnoĞci/duchowoĞci czáowiek transcenduje (przekracza) Ğwiat animalny, zmysáowy11. Ten rozumny/duchowy (tzn. nieorganiczny) wymiar czáowieka Arystoteles postrzegaá jako pierwiastek boski w czáowieku, stanowiący
istotĊ czáowieczeĔstwa12. PodkreĞlmy: czáowiek, z racji swej rozumnoĞci, przekracza Ğwiat zwierzĊcy (organiczny). W przeciwieĔstwie do zwierząt czáowiek
odróĪnia záo od dobra i dziaáanie sprawiedliwe od niesprawiedliwego.
Aby wáaĞciwie zrozumieü arystotelesowskie pojmowanie czáowieka jako
rozumną istotĊ zmysáową (zóon lógikon – animal rationale), naleĪy mieü ĞwiadomoĞü tego, Īe u Stagiryty ontyczna struktura bytu ludzkiego nie polega na
tym, Īe czáowiek to zwierzĊca biologicznoĞü z tylko „naáoĪoną” na nią jakąĞ rozumnoĞcią/duchowoĞcią. Czáowiek to biologicznoĞü specyÞcznie ludzka, której
istotną cechą jest nierozerwalne bytowe odniesienie do rozumu, a wiĊc tego, co
pozabiologiczne: „[...] czĊĞcią nas jest dusza, czĊĞcią ciaáo; jedno rządzi, drugie
podlega rządzeniu, jedno dziaáa, drugie jest narzĊdziem. Zastosowanie tego, co
podlega rządzeniu, tj. instrumentu, jest zawsze podporządkowane temu, co rządzi
dziaáa” [Arystoteles, ZachĊta do ÞlozoÞi, Frg. 59]. Prekursor egzystencjalizmu,
9
To z powodu angielskiego táumaczenia áaciĔskiego terminu animal rationale jako „zwierzĊ rozumne” z naturalistycznym akcentem na zwierzĊcoĞü/zmysáowoĞü, wspóáczeĞnie rozpowszechniáo siĊ báĊdne pojmowanie arystotelesowskiej wizji czáowieka jako gáównie istoty zmysáowo-zwierzĊcej, z „dodatkiem” rozumnoĞci, która w takiej interpretacji nie stanowi cechy konstytutywnej
czáowieka.
10
„Czáowiek jest jedynym zwierzĊciem, które ma prostą postawĊ, bo jego natura i istota są boskie
[są pierwiastkiem boskim – dop. T.Z.]. OtóĪ funkcją wáaĞciwą istocie najbardziej zbliĪonej do
bóstwa jest myĞlenie i mądroĞü” [Arystoteles, O czĊĞciach zwierząt…, 686 a 27].
11
Jak wskazuje znakomity znawca arystotelizmu SwieĪawski [2000, s. 146], w systemie Arystotelesa duch nie jest tylko dodany do materii, ale przenika ją do gáĊbi.
12
„Ten wáaĞnie pierwiastek boski w kaĪdym czáowieku moĪe, jak siĊ zdaje, byü uwaĪany za czáowieka samego, skoro jest jego pierwiastkiem lepszym i istotnym [podkr. T.Z.]; [...]. Dla czáowieka
tedy jest nim [pierwiastkiem boskim – dop. T.Z.] Īycie zgodne z rozumem, poniewaĪ rozum bardziej niĪ cokolwiek innego jest czáowiekiem (tzn. stanowi istotĊ czáowieka).” [Arystoteles, Etyka
nikomachejska, 1178 a 2–8].
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duĔski Þlozof Søren Kierkegaard [1982, s. 146] okreĞlaá czáowieka jako syntezĊ
skoĔczonoĞci i nieskoĔczonoĞci, tego, co doczesne i tego, co wieczne, wolnoĞci
i koniecznoĞci. WspóáczeĞnie to napiĊcie miĊdzy dwoma biegunami bytowania
czáowiek okreĞla siĊ czĊsto jako „dramat natury i osoby”.
JuĪ sama cielesnoĞü czáowieka ujawnia, Īe jest on bytem transcendującym
Ğwiat przyrody:
– w porównaniu do zwierząt czáowiek jest nieprzystosowany biologicznie do
Ğrodowiska przyrodniczego (brak mu upierzenia, sierĞci, káów, pazurów, siáy
i zwinnoĞci Þzycznej) – sam sobie musi stworzyü moĪliwoĞü Īycia w Ğwiecie przyrody; musi staü siĊ homo faber – istotą, która przez rozumną pracĊ,
w tym przez dziaáania gospodarcze, tworzy sobie dogodne warunki do Īycia
i rozwoju,
– zwierzĊta nawet wtedy, kiedy zachowują siĊ „inteligentnie”, mają inteligencjĊ
ograniczoną do instynktów organiczno-popĊdowych, czáowiek natomiast nie
ogranicza siĊ tylko do instynktownych odniesieĔ do Ğrodowiska, lecz potraÞ
rozpoznawaü, czym to Ğrodowisko jest, jakie jest, jak moĪna je wykorzystaü
do swoich celów. Odniesienie do Ğwiata przyrody jest dla czáowieka bodĨcem
do poznawania, do dziaáania i uĪywania przedmiotów do swoich celów.
Jak zatem postrzegaü czáowieka jako jednoĞü cielesno-duchową, skoro jest
on zarazem cielesną istotą zmysáową i podmiotem duchowym?
Wnikliwy obserwator zauwaĪy i potwierdzi to, na co wskazywaá Kierkegaard, a mianowicie, Īe we wszystkich dziaáaniach ludzkich dostrzegalne są zarówno czynnoĞci witalne (wegetatywne i zmysáowe), jak i czynnoĞci (akty) duchowe
(np. poznanie ludzkie ma zawsze podstawy zmysáowe, jednak procesy uogólnienia poznania zmysáowego wykraczają juĪ poza zmysáowoĞü – wkraczają tu
typowo intelektualne zdolnoĞci abstrahowania, rozumowania i sądzenia/oceny,
które są aktami duchowymi).
Realistyczna reßeksja nad czáowiekiem pokazuje go najpierw jako istotĊ
zmysáową kierowaną prawami przyrody, a nastĊpnie prowadzi do czáowieka
jako podmiotu, który transcenduje przyrodĊ13. Czáowiek jawi siĊ jako uczestnik dwóch Ğwiatów: Ğwiata materialno-zmysáowego i Ğwiata transcendentnego,
przekraczającego tĊ zmysáowoĞü14. Nurty naturalistyczne zamykają czáowieka
w Ğwiecie materialno-zmysáowym. Nurty idealistyczne, podąĪając za Platonem,
a w nowoĪytnoĞci za Kartezjuszem, postrzegają czáowieka jako istotĊ wyáącznie duchową (Platon: czáowiek = duch/dusza, ciaáo jest wiĊzieniem dla duszy;
Kartezjusz: czáowiek to duchowa istota myĞląca – res cogitans, Cogito, „ja”,
ciaáo natomiast to niemająca Īadnego związku z duszą materia – res extensa,
13

Por. np. Anzenbacher [2003, s. 265].
Por. np. Possenti [2007].
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materialnoĞü zajmująca okreĞloną przestrzeĔ). Zarówno naturalizm, jak i realizm
przedstawiają redukcyjne koncepcje czáowieka, stworzone na podstawie báĊdu
logicznego pars pro toto – eksponujące jeden z aspektów bycia czáowiekiem,
z pominiĊciem pozostaáych, i ten jeden aspekt traktując jako jedyny.
Integralną wizjĊ czáowieka przedstawiają nurty realistyczne, biorące swój
początek w metaÞzyce i antropologii ÞlozoÞcznej Arystotelesa. Nurty realistyczne, nie odmawiając czáowiekowi przysáugującej mu cielesnoĞci, nie ograniczają
jego statusu ontycznego do pierwiastka biologicznego, jednak wskazują na jego
rozumnoĞü/duchowoĞü jako cechĊ konstytutywną bytu ludzkiego. Czáowiek to
jednoĞü cielesno-duchowa. ĩadnego z tych elementów nie da siĊ pominąü, jeĞli
chce siĊ zgodnie ze stanem faktycznym rozpatrywaü dziaáania czáowieka15. Przy
czym nie moĪna zapominaü, Īe ludzka duchowoĞü wyraĪa siĊ zawsze „cieleĞnie”,
istnieje w nierozerwalnej áącznoĞci z ciaáem. I dlatego realistyczna antropologia
ÞlozoÞczna dociekając istoty czáowieka, wychodzi od analizy jego czynów. To
w dziaáaniach czáowieka dostrzegalne są aspekty Ğwiadczące o jego cielesnoĞci, jak i te, które przekraczają (transcendują) cielesnoĞü. Zasadnicze dziaáania
ludzkie wskazujące na przekraczanie cielesnoĞci to akty poznania, miáoĞci, wolnoĞci i twórczoĞci. Podmiotem tych aktów nie moĪe byü ciaáo, gdyĪ, zgodnie
z arystotelesowską zasadą przyczyna nie moĪe wywoáaü skutku doskonalszego
od niej samej. Realistyczny obraz czáowieka to cielesnoĞü naznaczona rozumem,
cielesnoĞü uduchowiona.
Stanowiska skrajnie empirystyczne oraz naturalistyczne w ogóle nie chcą sáyszeü o Īadnym duchu, transcendentnoĞci, podmiotowoĞci. Stanowiska takie mają
charakter albo biologistyczny (redukują czáowieka do poziomu istoty czysto organicznej, np. do poziomu zwierzĊcia), albo Þzykalny (redukują czáowieka do procesów Þzyczno-chemicznych). Oba podejĞcia konstruują redukcjonistyczną koncepcjĊ czáowieka. Takie redukcje mogą byü pomocne w tworzeniu niektórych modeli
nauk szczegóáowych, ale przenoszone na caáoĞü Īycia czáowieka są nieprawdziwe,
a wiĊc szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla czáowieka. Jednak wiĊkszoĞü myĞlicieli (z wyjątkiem tych o nastawieniu materialistyczno-naturalistycznym, wywodzących siĊ z atomistyczno-materialistycznych teorii Demokryta) – zarówno w
Ğredniowieczu, jak i w nowoĪytnoĞci – zgodnie z Arystotelesem wskazywaáa na
transcendentny wymiar czáowieka, wynoszący go ponad jego cielesnoĞü16.
15

Por. np. P. JaroszyĔski [2007].
Przykáadowo Hegel [1964] te dwa bieguny czáowieczeĔstwa przedstawiá nastĊpująco: „Czáowiek jest zwierzĊciem, ale nawet w swych zwierzĊcych funkcjach nie ogranicza siĊ do nich tak
jak zwierzĊ, jako do czegoĞ, co jest samo w sobie, lecz uĞwiadamia je sobie, poznaje i podnosi
(jak np. proces trawienia) na wyĪynĊ Ğwiadomej siebie wiedzy. DziĊki temu czáowiek przeáamuje
granicĊ swej bezpoĞrednioĞci w sobie, i wáaĞnie dlatego, Īe jest zwierzĊciem, przestaje nim byü
i dochodzi do ĞwiadomoĞci siebie jako ducha) [Hegel, Estetyka, I, 34].
16
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Prezentując arystotelesowski obraz czáowieka (rys.), nie moĪna pominąü
jeszcze jednej istotnej kwestii jego antropologii, a mianowicie teleologizmu immanentnie wpisanego w strukturĊ czáowieka. W ujĊciu Arystotelesa czáowiek to
taki byt, który w swojej strukturze ontycznej ma zawarty cel swego bycia/istnienia. Dusza/forma organizuje wszystkie czĊĞci Īywego organizmu ku dobru
caáoĞci. Dziaáanie duszy/formy nie polega na doáączaniu siĊ do okreĞlonego juĪ
ksztaátu materii, lecz na tworzeniu z nieokreĞlonej materii organicznego, uporządkowanego organizmu. To uporządkowanie nadaje bytowi jego wewnĊtrzny
cel17. KaĪdy byt Īyjący jest ukierunkowany na wáaĞciwy dla siebie rozwój. Rozwój ten, odpowiedni dla kaĪdego gatunku i rodzaju bytu, jest jego celem. Cel
ten jest zawarty w bycie Īyjącym od początku jego Īycia i urzeczywistniany jest
w procesie Īyciowym. KaĪda istota Īyjąca jest tak zorganizowanym organizmem,
Īe podczas caáego Īycia realizuje swój wewnĊtrzny cel. Taki cel organiczny mają
w sobie zwierzĊta, ma je równieĪ czáowiek. Poprzez celowoĞü poszczególnych
bytów caáa przyroda ukazuje siĊ jako teleologicznie uporządkowana (teleologizm, od gr. télos – cel; teleologia – nauka o celach)18.
CZàOWIEK-OSOBA

ANIMALNOĝû/CIELESNOĝû

wegetatywnoĞü
zmysáowoĞü
skoĔczonoĞü
determinizm biologiczny

DUCHOWOĝû/TRANSCENDENTNOĝû

podmiotowoĞü
rozumnoĞü
nieskoĔczonoĞü
autodeterminizm (wolnoĞü)

Rysunek
Czáowiek jako jednoĞü animalnoĞci i duchowoĞci

Celem wszystkich dziaáaĔ cząstkowych wedáug Arystotelesa powinno byü
dobro ludzi19 wchodzących w skáad paĔstwa. Na paĔstwo skáadają siĊ spoáecznoĞci powiązane róĪnorodnymi wiĊzami osobowymi. WiĊzy te są prawidáowe,
17
Arystoteles ukazuje to w formie przykáadu wziĊtego ze Ğwiata przyrody: ĪoáądĨ ma zakodowany
w sobie cel stania siĊ dĊbem i wydania kolejnych ĪoáĊdzi.
18
Mówi siĊ, Īe filozofia zaczĊáa siĊ od zdziwienia nad áadem panującym w Ğwiecie przyrody,
od zdziwienia, Īe jest kosmos (gr. țȩıȝȠȢ [kosmos] – áad), a nie chaos, a wiĊc Īe w Ğwiecie
panuje rozumnoĞü. Podobnie jak filozofia, kaĪda dyscyplina naukowa musi zakáadaü, Īe rzeczywistoĞü jest rozumna, Īe istnieje teleologicznie uporządkowanie, a nie chaos. Aby zmierzaü do
systematycznego wyjaĞnienia Ğwiata, naleĪy przyjąü, Īe przyroda jest ustrukturyzowana rozumnie
i pozwala odkryü istniejące w niej prawidáowoĞci w postaci praw przyrodniczych.
19
W pierwszym zdaniu „Etyki nikomachejskiej” Arystoteles nastĊpująco zdefiniowaá dobro: „Wszelka sztuka i wszelkie dociekanie, a podobnie teĪ wszelkie dziaáanie, jak i postanowienie (decyzja)
zdają siĊ zdąĪaü do jakiegoĞ dobra, dlatego trafnie okreĞlono dobro jako cel wszelkiego dąĪenia”.
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jeĪeli umoĪliwiają tworzącym je osobom realizacjĊ ich potencjalnoĞci, czyli ich
osobowego dobra indywidualnego i wspólnotowego. Celem dziaáalnoĞci polityczno-ekonomicznej powinno byü takĪe ostatecznie dobro wspólne obywateli,
polegające na ustanowieniu sprawiedliwego áadu spoáecznego i ekonomicznego,
umoĪliwiającego dobre Īycie obywateli. Dobro wspólne jest nieantagonistyczne, tzn. jest rzeczywistym celem zarówno poszczególnego czáowieka, jak i caáej
spoáecznoĞci20. Wzrost dobra poszczególnej osoby jest zarazem wzrostem dobra
caáego spoáeczeĔstwa. Przy okazji zaistnienia niebezpieczeĔstwa niewáaĞciwej
(komunizującej) interpretacji arystotelesowskiego „dobra wspólnego”, naleĪy
podkreĞliü, Īe Þlozof byá zwolennikiem wáasnoĞci prywatnej i o Īadne „wspólnoĞci majątkowej” nie roiá. UwaĪaá, Īe wáasnoĞü (prywatna – bo tylko taka jest
wáasnoĞcią w caáej rozciągáoĞci) sprzyja motywacji do pracy.
W sferze dziaáaĔ ekonomicznych arystotelesowska teleologia przestrzega,
aby czĊste wĞród osób przedsiĊbiorczych nakierowanie na wydajnoĞü i sukces
nie przysáaniaáo celu gáównego wytwarzania dóbr materialnych, jakim jest istotne dobro poszczególnego czáowieka i w efekcie dobro wspólne caáego spoáeczeĔstwa. We wszelkich dziaáaniach wytwórczych i dystrybucyjnych istnieje
wiĊc koniecznoĞü uwzglĊdniania zasad etyki spoáecznej, czyli zgodnie z Arystotelesem, zasad ekonomiki, tj. rozumnego gospodarowania.

...i jego rozumne gospodarowanie
W Helladzie w IV wieku przed Chrystusem Īycie gospodarcze toczyáo siĊ
w gospodarstwie domowym, w którym produkcja zaspokajaáa konsumpcjĊ rodziny, a handel nie odgrywaá decydującej roli. Z klasycznej kultury greckiej wyrasta termin ekonomika i zespóá zagadnieĔ oznaczany tym pojĊciem21. DeÞnicja klasyczna okreĞla ekonomikĊ jako dziaá etyki zajmujący siĊ zagadnieniem
20

Koncepcja dobra wspólnego (áac. bonum commune) u Arystotelesa stanowi odrĊbne zagadnienie, któremu poĞwiĊcono wiele opracowaĔ [np. Krąpiec 2001, Piechowiak 2003].
21
Typowe dla tak pojmowanej ekonomiki jest jedno z pierwszych uĪyü tego terminu oikonomia
– znajdujące siĊ u Ksenofonta z Aten (pisarz i historyk grecki, o dwa pokolenia starszy od Arystotelesa), autora dydaktycznego pisma „O gospodarstwie” („Oikonomikós”). Bez sztuki ekonomiki
majątek jest wyáącznie ciĊĪarem, a nawet zagroĪeniem dla jego uĪytkownika. W dziele tym rozwaĪa kwestie roztropnego kierowania gospodarstwem domowym. Przekonuje, Īe nadmiar dóbr
– podobnie jak i ich brak – jest dla czáowieka uciąĪliwy, a nawet szkodliwy. EkonomikĊ ujmuje
Ksenofont jako bazującą na roztropnoĞci sztukĊ wáaĞciwego prowadzenia gospodarstwa, polegającą na wáaĞciwym wytwarzaniu dóbr i na ich wáaĞciwym uĪytkowaniu. Takie uĪycie terminu „ekonomika” wskazuje, Īe obejmuje on zarówno zasady dotyczące wáaĞciwego wytwarzania
dóbr, jak i ich wáaĞciwego uĪytkowania. Wytwarzanie i uĪytkowanie dóbr warunkują siĊ wzajemnie i nie ma pomiĊdzy nimi rozdĨwiĊku.
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godziwego postĊpowania czáowieka w dziedzinie ekonomicznej. Wskazuje na
sposób Īycia czáowieka w Ğrodowisku rodzinnym, w którym ma on realizowaü
swoje ludzkie moĪliwoĞci. U Arystotelesa ekonomika równieĪ oznaczaáa wiedzĊ
o prawach rządzących gospodarstwem domowym. RozwaĪania nad ekonomiką
zawará Arystoteles w „Polityce”, w „Etyce nikomachejskiej”, a takĪe w „Ekonomice”. Dowodziá, Īe ekonomika wyrasta z naturalnego czáowiekowi sposobu
Īycia w rodzinie (i gospodarstwie rodzinnym), która jest czĊĞcią wspólnoty paĔstwowej. Ekonomika to sztuka gospodarowania wspólnotą domową, rodzinną.
Nie ogranicza siĊ ekonomika do sztuki zdobywania Ğrodków do Īycia, zakáada
raczej posiadanie Ğrodków, aby przy naleĪytym ich uĪytkowaniu budowaü Īycie
piĊkne i dobre (gr. kalokagathia)22.
W okresie prosperity greckich polis podstawową motywacją ekonomiczną
byáo zaspokojenie bieĪących potrzeb wáasnej rodziny, a takĪe zapobiegliwoĞü
zmierzająca do zgromadzenie odpowiednich zapasów dóbr w postaci majątku.
Zdobywanie majątku dla zaspokojenia swoich potrzeb, ale takĪe pomnaĪanie go
za pomocą handlu23, nie uwáacza, wedáug Arystotelesa, czáowiekowi. Jednak nie
kaĪdy rodzaj bogacenia siĊ jest godny czáowieka. Gáówny zarzut wysuwaá Stagiryta wobec pozyskiwania pieniĊdzy z pieniĊdzy, czyli poĪyczania na procent.
UwaĪaá taki proceder za niemoralny24. Za modelowy przykáad ekonomiki uwaĪaá Stagiryta rodzinne gospodarowanie na roli. Taki sposób przedsiĊbiorczoĞci
uwaĪaá za najbardziej naturalny25.
Racjonalna dziaáalnoĞü gospodarcza, czyli rozumna aktywnoĞü w zakresie
wytwórczoĞci (ekonomika), to wedáug Arystotelesa dziaáania zgodne z wytycznymi rozumu ludzkiego (jako podstawowej instancji poznawczej czáowieka –
i wyáącznie czáowieka), czyli dziaáania zgodne z celem ludzkiej natury, a wiĊc
22

Stanowisko Arystotelesa (i Ksenofonta) zostaáo powszechnie przyjĊte i do czasów nowoĪytnych
(gdy koncepcja ta mieĞciáa siĊ w ramach obowiązującego porządku gospodarczego) dominowaáo
w kulturze Europy.
23
W sáowniku staroĪytnych Greków istniaá termin chremata, którym okreĞlano wystĊpujące wĞród
obywateli greckich polis zjawisko nagromadzenia dóbr, skarb, dobytek – stąd wspóáczesny termin
chremastyka jako sztuka bogacenia siĊ.
24
Idąc torem wyznaczonym przez StagirytĊ, Īądanie wysokich odsetek od poĪyczonego kapitaáu
oceniane byáo równieĪ negatywnie juĪ od wczesnego chrzeĞcijaĔstwa i nazywane byáo lichwą.
25
„[...] z natury pierwsze miejsce zajmuje rolnictwo [...]. Rolnictwo stoi na pierwszym miejscu dlatego, Īe jest sprawiedliwe. Nic bowiem nie bierze od ludzi, ani za ich zgodą, jak handel
i zajĊcia zarobkowe, ani wbrew ich woli, jak to bywa na wojnie. Poza tym jest ono zgodne z naturą, bo jak wszystkie istoty z natury otrzymują swój pokarm od matki, tak i ludzie czerpią swe
poĪywienie z ziemi. Ponadto rolnictwo przyczynia siĊ wielce do wyrobienia sprawnoĞci, bo nie
wyniszcza ciaáa jak zajĊcia rzemieĞlnicze, przeciwnie – krzepi je tak, Īe rolnicy są zdolni znosiü zmiany powietrza i wszystkie trudy, prócz tego wyrabia odwagĊ wobec niebezpieczeĔstw ze
strony nieprzyjacióá [z zewnątrz], bo rolnicy mają posiadáoĞci poáoĪone poza murami miejskimi”
[Arystoteles, Polityka, 1343 b 2–3].
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z celem czáowieka jako czáowieka. Dziaáania wytwórcze czáowiek podejmuje po
to, aby byáy mu pomocne w rozwijaniu wáasnej ludzkiej natury, czyli w realizowaniu swego czáowieczeĔstwa.
Dla Arystotelesa, podobnie jak dla wielu staroĪytnych myĞlicieli, oczywiste
byáo przekonanie, Īe bez sztuki ekonomiki majątek jest tylko ciĊĪarem i zagroĪeniem dla tego, kto go uĪytkuje. Dobre zarządzanie gospodarstwem domowym wiązaáo siĊ nie z ciągáym pomnaĪaniem wytwarzanych dóbr, lecz z osiągniĊciem stanu
samowystarczalnoĞci, pozwalającej na godziwe Īycie. Nadmiar dóbr – podobnie
jak ich brak – uwaĪany byá za uciąĪliwy, a nawet szkodliwy dla czáowieka.

ZakoĔczenie
Arystotelesowska ekonomika, dziĊki temu, Īe swe zasady czerpaáa z natury ludzkiej, nabraáa charakteru uniwersalnego. Nie jest wykoncypowaną abstrakcyjną teorią, lecz zbiorem wskazówek wywiedzionych z kondycji bytowej
czáowieka, jak prowadziü róĪne dziedziny ludzkiego Īycia, aby sáuĪyáy naturze
czáowieka, a przez to sáuĪyáy jego dobru.
FilozoÞczne analizy klasycznej kultury europejskiej (cywilizacji áaciĔskiej)
ukazują, Īe dla realizacji swego Īycia czáowiek musi posiadaü wáaĞciwe Ğrodki,
do których zaliczyü trzeba majątek. Z tej racji czáowiek i jego rodzina wymaga
sztuki, jaką jest ekonomika, dziĊki której powstają nie tylko Ğrodki do Īycia, lecz
takĪe pojawia siĊ w czáowieku zdolnoĞü do dobrego ich uĪywania. Celem ekonomiki jest zatem dobry czáowiek i wáaĞciwie realizowane ludzkie Īycie.
Tak pojĊta ekonomika zostaáa wyrugowana na rzecz ekonomii, czyli umiejĊtnoĞci (i wiedzy) pomnaĪania zysku przy jak najmniejszych nakáadach. Czáowiek w tej dziaáalnoĞci uczestniczy juĪ nie jako podmiot realizujący przez pracĊ
wáasne dobro, lecz jako narzĊdzie do uzyskania efektów ekonomicznych, okreĞlane dziĞ depersonalizującym terminem zasoby ludzkie. Arystoteles natomiast
ukazuje odmienny porządek: to czáowiek jest podmiotem, a zarazem celem wytwórczoĞci. Tak pojmowana dziaáalnoĞü wytwórcza moĪe istnieü tylko w tych
spoáecznoĞciach, w których nie neguje siĊ potrzeby (koniecznoĞci) realizacji
indywidualnego dobra czáowieka i dobra caáej spoáecznoĞci, a co za tym idzie,
nie neguje siĊ klasycznego, ufundowanego przez Arystotelesa pojmowania czáowieka jako istoty cielesno-duchowej.
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Abstrakt
W artykule podjĊto zagadnienie związku zachodzącego miĊdzy wyznaczonym celem dziaáalnoĞci gospodarczej a wczeĞniej przyjĊtą (implicite lub explicite) koncepcją czáowieka. Analiza dzieá Stagiryty pokazuje, Īe u podstaw dziaáalnoĞci wytwórczej pojmowanej nie jako cel sam w sobie, lecz jako narzĊdzie
wspomagające rozwój naturalnych ludzkich potencjalnoĞci, stoi arystotelesowska koncepcja czáowieka. Stagiryta zdeÞniowaá czáowieka jako istotĊ Īyjącą (tj.
cielesną), która posiada rozum. Oznacza to, Īe Īycie ludzkie postrzegaá jako
rozpiĊte miĊdzy dwoma biegunami: zmysáowoĞcią wspólną ze Ğwiatem zwierzĊcym a rozumnoĞcią wáaĞciwą tylko czáowiekowi, dziĊki której transcenduje
ową zmysáowoĞü. Stąd Arystotelesowskie przekonanie, Īe wszelkie dziaáania,
w tym dziaáania ekonomiczne, powinny uwzglĊdniaü transcendentny charakter
bytu ludzkiego, nakierowanego na realizacjĊ celu, jakim jest rozwój ludzkiej rozumnej natury.
Sáowa kluczowe: Arystoteles, ekonomika, czáowiek, byt zmysáowo-rozumny

Aristotelian conception of a human being
as the foundation of rational economic activity
Abstract
This article analyses the link between the goal of economic activity and the
adopted (explicitly or implicitly) concept of the human being. The analysis of the
Aristotle’s works shows that productive activity conceived not as a goal in itself
but as a tool supporting the development of natural human potential is based on
Aristotelian concept of a human being. Aristotle deÞned the human being as a living creature (i.e. bodily creature) endowed with reason. This means that he perceived human life stretched between the two extremes: the sensuality common
with the animal life and rationality proper solely to the human being, thanks to
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which the sensuality is transcended. Thus Aristotelian conviction that all activity,
including economic activity should take into account the transcendent nature of
the human being inclined toward realisation of the goal, which is the development of the rational human nature.
Key words: Aristotle, economics, human being, sensual and rational being

