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Studia nad etyką Tomasza są równie liczne, co wewnętrznie zróżnicowane. To
zróżnicowanie rozgrywa się na różnych płaszczyznach, począwszy choćby od
tego, czy piszący o etyce Tomasza podchodzi do niej w sposób historyczny, czy
merytoryczny. Tomasz jest bowiem w myśli współczesnej obecny jako przed-
miot badań zarówno historycznych, celujących w zrozumienie jego myśli, jak
i filozoficznych, w których szuka się u niego właściwych odpowiedzi na prze-
różne pytania etyczne. Na tę podstawową dywersyfikację nakłada się kolejna wy-
nikająca z podejścia całościowego bądź selektywnego. Z dzieł Tomasza można
bowiem wydobyć tak system — holistyczną wizję moralnego życia człowieka —
jak szczegół, czyli rozwiązania kwestii postrzeganych wówczas, czyli w średnio-
wieczu, bądź dziś jako ważne i naglące¹.

Zróżnicowane są także paradygmaty sytuowania etyki Tomasza w obrębie je-
go całej myśli. Głównym problemem w tym aspekcie wydaje się sama kwestia
istnienia autentycznej i w pełnym tego słowa znaczeniu filozoficznej etyki u To-
masza bądź alternatywnie wpisania refleksji nad moralnością w teologię. Choć
te dwa spojrzenia na myśl Tomasza można traktować jako do pewnego stopnia
komplementarne, to jednak w większości ujęć syntetyzujących daje się wyczuć
preferencję dla jednej z dróg: filozoficznej lub teologicznej².

¹Literatura poświęcona etyce Tomasza jest ogromna, tworzyła się właściwie od samego od-
nowienia studiów tomistycznych zainicjowanego przez Aeterni patris, a i dzisiaj niemal każdego
roku pojawiają się istotne pozycje, jeżeli nie książkowe, to przynajmniej w formie artykułów,
tak że nie sposób właściwie przedstawić jej sumarycznego zestawienia, zwłaszcza jeżeli chodzi
o studia szczegółowe. Odnośniki do kilku ważniejszych i reprezentatywnych prac znajdują się
w przypisach kolejnych.

² Jeżeli zechcemy spojrzeć na ewolucję interpretacji tego wątku u Tomasza, to możemy zaob-
serwować tendencję przechodzenia od rozpatrywania Tomaszowej refleksji nad moralnością pod
nagłówkiem filozofii, czego przykładem może być klasyczna praca A. Sertillange’a, La Phi-
losophie morale de Saint Thomas d’Aquin, Paris: Librairie Félix Alcan, 1916, w której na samym
wstępie deklaruje się, że podstawowym punktem zakorzenienia etyki jest metafizyka (s. i–ii), do
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Wybór jednej z tych dróg jest powiązany z metodą badań, a ściśle z wybo-
rem podstawowego źródła, którego studium ma prowadzić do rekonstrukcji To-
maszowej etyki. Można by się tu spodziewać z jednej strony korelacji między
preferencją dla drugiej części Tomaszowej Summy teologii z opcją teologiczną
oraz z drugiej strony z koncentracją na Komentarzu do Etyki nikomachejskiej
w przypadku opcji filozoficznej. Tak jednak nie jest w stu procentach teraz³ ani
tak nie było w średniowieczu, ponieważ nie brak ani nie brakowało czytelników
Akwinaty, którzy w Summie szukają i szukali filozofii oraz czytali jej drugą część
jako swoisty komentarz do Etyki nikomachejskiej⁴.

Wreszcie trzeba wspomnieć też o odmienności formalnej opracowań Toma-
szowej etyki, które albo przybierają formy komentarzy, głównie do dwóch wy-
mienionych wyżej dzieł, albo mają układ systematyczny, integrujący elementy
z różnych dzieł i łączący różne wątki w jedną spójną narrację, bardzo często

obrazu bardziej wielowymiarowego, w którym zarazem uznaje się autonomię etyki filozoficznej
Tomasza oraz podkreśla jej związki z teologią. Tę drugą wskazuje się też jako swego rodzaju ra-
mę interpretacyjną, dopełnienie Tomaszowej refleksji nad ludzkim życiem moralnym — zob. np.
W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, Hamburg²: Felix Meiner Verlag 1980,
s. xxvi–xxxv oraz 71–107 oraz wielu innych.

³Dwa nowsze syntetyczne ujęcia etyki Tomasza, formalnie będące komentarzami do dru-
giej części Summy (L. Elders, The Ethics of St. Thomas Aquinas. Happiness, Natural Law and the
Virtues, Washington: Catholic University of America Press, 2019 oraz dwie książki J. Budzi-
szewskiego, Commentary on Thomas Aquinas’s Treatise on Law, Cambrigde: Cambridge Universi-
ty Press, 2014, Commentary on Thomas Aquinas’s Virtue Ethics, Cambridge: Cambridge University
Press, 2017) stawiają sobie za cel pokazanie Tomaszowej etyki filozoficznej i, na przekór for-
mie komentarza, ukazanie istoty Tomaszowej etyki w szerszej perspektywie dyskusji etycznych.
Swoistą antecedencją tych książek, jeżeli chodzi o główny zamysł, są wykłady I. Eschmanna,
The Ethics of Saint Thomas Aquinas. Two Courses, ed. E.A. Synan, Toronto: Pontifical Institute
of Medieval Studies, 1997 (Étienne Gilson Series, 20). Istotna praca poświęcona Tomaszowe-
mu Komentarzowi do Etyki nikomachejskiej — J.G. Doig, Aquinas’s Philosophical Commentary
on the Ethics. A Historical Perspective, Dordrecht ‒ Boston ‒ London: Springer, 2001 (The New
Synthese Historical Library. Texts and Studies in the History of Philosophy, 50) — jest próbą
przedstawienia etyki Tomaszowej na podstawie tekstu filozoficznego, choć warto uzmysłowić so-
bie, że książka ta zawiera polemikę z wcześniejszą pracą H.V. Jaffy, Thomism and Aristotelianism.
A Study of the Commentary by Thomas Aquinas on the Nicomachean Ethics, Chicago: University of
Chicago Press, 1952, której zasadniczą tezą było twierdzenie, że Tomaszowy Komentarz przyjmu-
je sześć istotnych tez teologicznych, które, jak się zakłada, mają być zgodne z myślą Arystotelesa.

⁴ Taka operacja zresztą ma oparcie już w literaturze średniowiecznej, mianowicie w licznych
komentarzach do Etyki nikomachejskiej, które inkorporowały obszerne partie Summy, choćby Ra-
dulfa Brito (I. Costa, Le ‘questiones’ di Radulfo Brito sull ’ «Etica Nicomachea»: Introduzione e testo
critico, Turnhout: Brepols, 2008, Studia Artistarum, 17), Waltera Burleya (Gualterus Burlae-
us, Expositio super libros Ethicorum Aristotelis, Venetiis: per Octavianum Scotum 1481) czy później
naszego Pawła z Worczyna ( J. Rebeta, Komentarz Pawła z Worczyna do „Etyki nikomachejskiej”
Arystotelesa z 1424 roku. Zarys problematyki filozoficzno-społecznej, Wrocław – Warszawa – Kra-
ków: Ossolineum, 1970, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, 61 oraz M. Olszewski, Etyka
na Uniwersytecie Krakowskim w początkach XV wieku, w druku).
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podkreślającą też powiązania między philosophia moralis a innymi działami filo-
zofii i/lub teologii; albo też są zbiorami osobnych rozpraw, mających uwypuklić
istotne elementy Tomaszowej refleksji nad moralnością.

I. Etyka Quodlibetów?

Gdy patrzy się na tak szerokie i przeważnie gruntownie przeorane pole namy-
słu nad Tomaszową etyką, narzuca się nieodparcie pytanie o zasadność i sen-
sowność powoływania do życia jeszcze jednej „Tomaszowej etyki”, w tym przy-
padku etyki wyznaczonej formalnie przez źródłowe odniesienie do Quodlibetów.
Oczywiście nie chodzi tu o odkrycie jedynej autentycznej etyki Tomasza, dodat-
kowo istotnie różnej od wykładów poczynionych w innych dziełach, ale o coś
o wiele skromniejszego, mianowicie o pokazanie, jaką postać przybiera refleksja
nad moralnością w dziele, które ma bardzo określoną formę (jest specyficznym
gatunkiem średniowiecznego pisarstwa naukowego o szczególnej genezie insty-
tucjonalnej) i czy tak zmodyfikowany wykład etyki może nam powiedzieć coś
nowego, a może nawet ciekawego, na temat etyki Tomasza w ogóle, czy może
w jakiś sposób przyczynić się do pełniejszego jej zrozumienia⁵.

Kwestie quodlibetalne są zapisem rzeczywistych dyskusji, prowadzonych
przez profesorów wydziałów teologii⁶. Ich specyfika polega na tym, że te-
maty do rozważenia były proponowane przez publiczność, toteż tytuły kwe-
stii odzwierciedlają w istotnym stopniu problemy, które środowisko uniwersy-
teckie w danym momencie uważało za frapujące. W przypadku Quodlibetów

⁵ Warto tu zwrócić uwagę, że w studiach nad etyką Tomasza Quodlibety nie są intensyw-
nie eksplorowanym źródłem. W klasycznej książce Sertillange’a nie pojawiają się one w ogóle,
przez Kluxena są cytowane tylko dwukrotnie i to nie kwestie ściśle etyczne (obydwie pozycje cyt.
w przyp. 2). Z czasem (zwłaszcza po edycji krytycznej) Quodlibety zyskują pewne zainteresowa-
nie, ale nie jest ono znaczne: symptomatyczny dla stanu rzeczy jest na przykład indeks cytowań
w książce J. Finnisa, Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory, Oxford: Oxford University Press,
1998 (Founders of Modern Political and Social Thought), w którym liczba odniesień do Quodlibe-
tów Tomasza ledwo tylko przewyższa cytaty z Kwestii dyskutowanych o prawdzie czy Komentarza
do Metafizyki, mimo że ogólny zamysł pracy Finnisa, by pokazać etykę w powiązaniu z szeroko
rozumianym życiem społecznym i prawem, powinien skłaniać do zainteresowania Quodlibetami.

⁶Na temat quodlibetów jako gatunku pisarskiego oraz ich specyfiki i miejsca w życiu uniwer-
syteckim zob. J.W. Wippel, Quodlibetal Questions, Chiefly in Theology Faculties, w: B.C. Bazàn,
G. Fransen, J.W. Wippel, D. Jacquart, Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans
les facultés de théologie, de droit et de médicine, Tournhout: Brepols, 1985 (Typologie des Sources
du Moyen Âge Occidental, 44–45), s. 151–222 oraz dwa tomy zbiorowe: Theological Quodlibe-
ta in the Middle Ages. The Thirteenth Century, red. Ch. Schabel, Leiden ‒ Boston: Brill, 2006
(Brill’s Companions to the Christian Tradition, 1); Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The
Fourteenth Century, red. Ch. Schabel, Leiden ‒ Boston: Brill, 2007 (Brill’s Companions to the
Christian Tradition, 7).
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Tomasza⁷ — tak samo zresztą jak i innych autorów wyrażających się w tym
gatunku pisarskim — pokaźny odsetek poszczególnych kwestii czy artykułów
dotyczy zagadnień z zakresu moralności, przy czym w przeważającej liczbie
są to zagadnienia o charakterze bardzo konkretnym i dość szczegółowym —
odnoszą się do kwalifikacji moralnej określonych działań. Z tego wynika fun-
damentalna cecha wykładu etyki zawartego w Quodlibetach, mianowicie reduk-
cja zakresu badań nad moralnością do tego, co w średniowiecznej scholastyce
określano jako ethica utens, w odróżnieniu od ethica docens, czyli redukcji roz-
ważań teoretycznych (na przykład ogólnej teorii działania, klasyfikacji i specy-
fikacji cnót, odniesienia poszczególnych działań do celu ostatecznego) na rzecz
zogniskowania uwagi na formułowaniu norm postępowania w określonych
sytuacjach życiowych.

Podobnej operacji w odniesieniu do etyki Tomasza dokonała Eleanor Stump
w swoim eseju poświęconym współczesnej dyskusji nad relacjami między ety-
ką sprawiedliwości a polemiczną w stosunku do niej ideą etyki opieki. Celem
Stump jest pokazanie, że Tomaszowa wersja etyki sprawiedliwości zawiera sze-
reg elementów, o które upomina się dzisiejsza etyka opieki, i funduje je właśnie
na pojęciu sprawiedliwości. By wejść w sposób skuteczny w całkowicie współ-
czesną dyskusję, mającą szerszy wymiar społeczny i kulturowy, nad normami
moralnymi i ich ugruntowaniem, Stump decyduje się zostawić na boku sze-
reg zagadnień związanych z Tomaszowym rozumieniem sprawiedliwości i dlań
ważnych:

Nie będę wyjaśniać na przykład tego, jak wpisuje on sprawiedliwość w szerszy
kontekst cnót, przeciwnych im „wad głównych”, „darów Ducha Świętego”, teo-
logicznej cnoty miłości (caritas), „błogosławieństw”, czy innych średniowiecz-
nych tradycji, w których Tomasz zwykle osadza swoje omówienie cnoty. Ponad-
to, zostawię na boku także jego teoretyczną analizę sprawiedliwości jako cnoty

⁷Quodlibety nie mają tak obszernej literatury jak inne dzieła Tomasza, nie były jak dotąd przed-
miotem osobnej, wyczerpującej monografii, co zresztą jest zrozumiałe z uwagi na ich dyspersję
tematyczną. Najważniejsze dotychczasowe publikacji na ich temat to R.-A. Gauthier, Introduc-
tion do Sancti Thomae de Aquino Quaestiones de quolibet, cura et studio Fratrum Praedicatorum,
Roma – Paris 1996 (Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. XXV, vol. 1), s. 1*–160*, która
przynosi ostateczne ustalenia dotyczące chronologii, składu itp. dzieła, dwie prace ogólnoprzeglą-
dowe: K. White, The Quodlibeta of Thomas Aquinas, w: Theological Quodlibeta in the Middle Ages.
The Thirteenth Century, s. 49–133 oraz Introduction do Thomas Aquinas’s Quodlibetal Questions,
trans. and introduced T. Nevitt, B. Davis, Oxford: Oxford University Press, 2020, s. i–lxii;
wreszcie L.F. Boyle, The Quodlibets of St. Thomas and Pastoral Care, „The Thomist” 38/2 (1974),
s. 232–256, które jest jak dotąd jedną z nielicznych prób przedstawienia ogólnej charakterysty-
ki Quodlibetów, podkreślającej ich nastawienie na kształtowanie moralne słuchaczy oraz zakres
odbioru kwestii dotyczących norm szczegółowych w średniowieczu zapośredniczony przez po-
pularną literaturę moralną.
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ogólnej i szczegółowej, jej poszczególnych „części”, cnót dołączonych do spra-
wiedliwości i prawa naturalnego⁸.

Ta paralela ma pomóc uchwycić sytuację, która stoi u podstaw redukcji tematów
etycznych w Quodlibetach, i określić jej charakter. W jednym i drugim przypad-
ku — tzn. w przypadku dyskusji toczonych przez Tomasza na życzenie jego
średniowiecznej publiczności oraz polemiki podjętej przez Stump na potrze-
by współczesnych odbiorców — mamy do czynienia z sytuacją realnie toczącej
się w środowisku intelektualnym czy też akademickim dyskusji nad uznawa-
nymi przez to środowisko za ważne dyskusjami z zakresu etyki normatywnej,
czyli nad pytaniami, jak postępować w określonych sytuacjach. Jestem nawet
skłonny określać niektóre tego rodzaju kwestie z Quodlibetów jako publicysty-
kę intelektualną, która łączy zaawansowanie spekulatywne, szerokość i głębię
spojrzenia z zaangażowaniem w konkretne problemy, a nawet odniesieniem
do konkretnych zdarzeń historycznych⁹. Włączając się w takie dyskusje, trze-
ba poddać się rządzącym w nim prawom, skupić na szczególe, odpowiedzi na
sprecyzowane pytania, jasnym uzasadnieniu stanowiska, bez gubienia się w nad-
miernych szczegółach i odległych od meritum założeniach. W średniowieczu
dyskusje te niekiedy przybierały postać niemalże kazuistyczną, pytań o wyroki
w pewnych typach spraw sądowych lub przynajmniej rozstrzygnięć w kwestiach
regulowanych przez powszechnie akceptowane normy; współcześnie mają one
charakter bardziej ogólny, dotyczą zasad wyższego rzędu, z których konkret-
ne rozstrzygnięcia mają wynikać; niemniej zasada i kierunek redukcji, styl pro-
wadzenia argumentacji pozostają w ścisłej analogii. Środowisko i okoliczności
zmusiły Tomasza do szczególnego podejścia do kwestii etycznych, eliminacji
z rozważań elementów nieodnoszących się bezpośrednio do przedmiotu, tak sa-
mo jak dziś Stump chcącą pokazać Tomasza jako alternatywę zaspokajającą intu-
icje moralne, uznawane dziś powszechnie za zasadne, co najmniej nie gorzej niż
koncepcje współczesne.

⁸E. Stump, Akwinata, Rozdział 10: Reprezentatywna cnota moralna: sprawiedliwość, przeł.
P. Lichacz, Poznań — Warszawa: W drodze — Instytut Tomistyczny, 2021 (Dominikańska
Biblioteka Teologii, 11), s. 528.

⁹Widać to dobrze w przypadku kwestii quodlibetalnych poświęconych przyjmowaniu mło-
dych ludzi do zakonu, będących odpowiedzią na konkretne polemiki Wilhelma z St. Amour czy
Gerarda z Abeville (VII, 7 oraz IV, 12) oraz kwestii dotyczących zasług moralnych krzyżowców,
sprowokowanych organizacją VIII wyprawy (II, 8, 2[16]; V, 7, 2[14]; IV, 7, 2[11]). Przyjęta
przeze mnie numeracja poszczególnych artykułów w Quodlibetach podąża za edycją krytyczną
tekstu i składa się z numeru Quodlibetu, dalej numeru kwestii, kolejna liczba to numer artyku-
łu w obrębie kwestii, w nawiasie kwadratowym podany jest numer artykułu liczony dla całego
Quodlibetu z pominięciem podziału na kwestie — w ten sposób na ogół identyfikowano miejsca
w Quodlibetach przed wydaniem leonińskim.
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Nie oznacza to oczywiście, że cały bagaż założeń i ustaleń etycznych całko-
wicie znika w takich dyskusjach i w Tomaszowych Quodlibetach ani tym bar-
dziej że jest zastępowany przez jakiś inny alternatywny system wartości oraz za-
sad i całe otoczenie założeń antropologicznych czy deontycznych, chodzi tylko
o to, że nie jest on bezpośrednio obecny w argumentacjach, ale w nich milczą-
co przyjmowany. Metaforycznie można powiedzieć, że to, co podlega redukcji,
jest obecne tak jak perspektywa w obrazie renesansowym, nie widać jej, ponie-
waż jej linie nie są namalowane, ale jest w nim jako to, co organizuje cały obraz,
determinuje układ elementów.

Mimo że wyszukiwanie w Tomaszowych Quodlibetach milcząco przyjętych
przesłanek etycznych może być zajęciem fascynującym i pouczającym, nie bę-
dzie ono przedmiotem niniejszego studium z dwóch powodów: po pierwsze,
dlatego że lepszego materiału do pokazania u Tomasza powiązań między po-
ziomami etyki szczegółowej a etyką ogólną, antropologią czy nawet metafizyką,
o teologii nawet nie wspominając, dostarczają inne dzieła, intensywnie czytane
przez specjalistów od etyki Tomasza; po drugie, dlatego że byłoby wbrew inten-
cjom samego Tomasza, który takiej redukcji dokonuje świadomie, robiąc miej-
sce dla innych elementów. Pokazanie tych właśnie elementów, nie tak wyraźnie
widocznych czy nie tak mocno podkreślonych w innych dziełach Tomasza, bę-
dzie przedmiotem naszych zainteresowań.

II. Quodlibety Tomasza

Nie sposób oczywiście w formie artykułu przedstawić całości zagadnień etycz-
nych poruszonych przez Tomasza w Quodlibetach z powodu ich mnogości, na-
tomiast można w takiej formie przedstawić pewien ich reprezentatywny wybór,
dokonany tak, by nie tracić wiele na reprezentatywności, a zarazem by wydo-
być tematy, które są etycznymi evergreenami wszystkich epok i które dzięki
temu mogą pokazać pewien zespół rozwiązań konkretnych kwestii moralnych
interesujący przy pewnym uniwersalizującym odczytaniu również dla dyskusji
całkowicie współczesnych, idąc tropem wspomnianej wyżej Stump.

Jako narzędziem strukturyzacji mojego przedstawienia myśli Tomaszowej
posłużę się serią powracających na przestrzeni całych Quodlibetów terminów
czy — śmielej mówiąc — kategorii, wokół których skupiają się serie zagadnień,
bądź kategorii, które są jakby hasłami wywoławczymi pozwalającymi w mnogo-
ści szczegółowych pytań identyfikować ogólniejsze problemy. Będą to kolejno:
praelatio, oboedientia, cathedra magistralis, ius paternum, beneficium. Jak się okaże
niżej, pojęcia te są ze sobą powiązane i rozwiązania proponowane przez To-
masza w odniesieniu do jednych mają przełożenie na rozstrzygnięcia dotyczące
innych. Wszystkie te terminy mają u Tomasza dość precyzyjne znaczenia, zde-
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terminowane przez kontekst historyczny, co nie stoi jednak na przeszkodzie, by
jego ustaleniom nadać walor ogólniejszy. Stąd też omówienia poszczególnych
kategorii będą się rozpoczynać od pokazania specyfiki ich rozumienia u Toma-
sza, by dalej pokazać możliwości ich uogólnienia i przekładu na kategorie bar-
dziej współczesne.

1. Praelatio

Tytułowe praelatio, którego rdzeń tkwi też w polskim prałacie, oznacza u Toma-
sza władzę zwierzchnią w obrębie relacji wewnątrz Kościoła hierarchicznego,
przede wszystkim praelatus jest biskup, ale także przeor w klasztorze. Mamy
więc tu do czynienia z pojęciem ze sfery rozważań nad władzą i jej sprawo-
waniem, ale w wymiarze bliskich relacji zwierzchności, nie na poziomie relacji
monarcha czy też najwyższa władza polityczna vs poddani, lecz na poziomie
niższym, tych władających, z którymi wchodzimy w bezpośredni, niemal co-
dzienny kontakt. W kategoriach dzisiejszych i wychodząc poza środowisko ści-
śle kościelne, moglibyśmy mówić na przykład o bezpośrednim przełożonym,
szefie itp.

Pierwszym zagadnieniem, które interesuje Tomasza w zwierzchności bądź
byciu przełożonym, jest samo dążenie do niej, a ściśle pytanie o to, jaki dą-
żenie do sprawowania władzy ma walor moralny. W Quodlibetach temat ten
powraca w trzech artykułach, dotyczących tego samego w istocie problemu,
ale ujętego w formie trzech nieco różniących się zagadnień, a mianowicie: Czy
jest grzechem starać się o zwierzchność (II, 6, 1[11]), Czy wolno ubiegać się o biskup-
stwo (XII, 10, 3[18]) oraz Czy ktoś wybrany kanonicznie na biskupa lepiej czyni,
przyjmując wybór, czy odrzucając (V, 11, 2[22]).

Pierwszy z wymienionych artykułów pokazuje główną trudność w ubieganiu
się o władzę, mianowicie to, że staranie o posiadanie władzy pociąga za sobą
albo pychę, albo niesprawiedliwość. Dzieje się tak dlatego, że ubiegać się o wła-
dzę może tylko ktoś, kto sądzi, że jest jej godniejszy niż pozostali, a więc pyszny,
bądź jest po prostu niesprawiedliwy, ponieważ uważa, że należy mu się więcej —
mianowicie władza, której pozbawi innego, zdobywając ją samemu. To rozumo-
wanie stanowi racjonalny argument wspierający powagę zaczerpniętą z Augusty-
na, która głosi, że nie wypada się ubiegać o rządy nad ludem nawet wówczas,
gdy rządzi się dobrze¹⁰. Zatem nie należy samemu zabiegać o władzę, ale po-
wierzyć jej osiągnięcie sądom Bożym, jak uczy św. Paweł w Liście do Żydów
(5,4): „Nikt nie bierze sobie tej godności tylko ten, który jest wezwany przez

¹⁰Augustyn, O państwie Bożym, XIX, 19 (Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1977, przeł.
W. Kornatowski, t. 2, s. 426).
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Boga, jak Aaron”¹¹. Nie przeszkadza to jednak podejmować trudów, dzięki któ-
rym człowiek staje się godny władzy, rządzi dobrze i jest obiektem szacunku,
o czym mówi argument sed contra do tego artykułu, oparty na I Liście do Tymo-
teusza (5,17). Drugi z wymienionych artykułów dodaje do tego schematu roz-
różnienie na ubieganie się o władzę, gdy nagli do tego konieczność oraz gdy nie
nagli. Pierwsza sytuacja zachodzi wówczas, gdy nie ma chętnych na zwierzch-
nika, a ktoś nim zostać musi. W drugim przypadku z kolei ma zastosowanie
rozumowanie przedstawione w pierwszym z omawianych artykułów¹².

Bogatszy w treści jest trzeci z wymienionych artykułów. Rozważa się w nim
przypadek, gdy komuś oferowana jest władza, w tym przypadku już konkret-
nie dookreślona jako władza biskupia, o którą się on nie starał, natomiast co do
której musi podjąć decyzję, czy ją przyjmuje, czy nie. Odpowiadając na pytanie
zadane na wstępie, należy wziąć pod uwagę intencję przyjmującego urząd: zła
intencja, na przykład zaspokojenie własnego pragnienia zaszczytów, powoduje,
że przyjęcie władzy staje się grzechem. Jednak nawet dobra intencja — służba
wiernym — nie przesądza o akceptacji wyboru, ponieważ można odrzucić taki
wybór, jeżeli uznamy, że jesteśmy zbyt słabi, by unieść obowiązek; ale można go
też przyjąć, motywując to miłością braterską do wiernych, do których zbawienia
możemy się przyczynić, sprawując nad nimi pieczę¹³. W odpowiedzi na argu-
ment Tomasz dodaje, że lepszą intencję wydają się mieć odmawiający, chyba
że zachodzi konieczność podjęcia trudu biskupstwa, co nawiązuje do cytowa-
nego w pierwszym z omawianych artykułów fragmentu z O państwie Bożym,
w którym niżej Augustyn mówi, że konieczność miłości podejmuje jednak spra-
wiedliwy trud¹⁴.

Obraz ogólny wyłaniający się z powyższych rozważań jest taki, że władza
jest pewną koniecznością, nota bene koniecznością należącą do kondycji świata
upadłego¹⁵, toteż byłoby z pewnością lepiej, gdyby jej nie było i nie trzeba by
jej sprawować, ogólnie należy więc jej unikać, lecz zarazem sprawowanie jej,
jako zadanie trudne, może też przynieść większe zasługi, gdy będzie wykonane
należycie. A można je wykonać właściwie, gdy ma się po temu odpowiednie
kwalifikacje moralne, dające się właściwie sprowadzić do uświadomienia sobie,
że władza jest pewną służbą na rzecz rządzonych, a nie narzędziem wywyższania
się rządzących.

Przy takim rozumieniu władzy rodzi się naturalnie pytanie, czy posiadanie
ogólnych wysokich kwalifikacji moralnych jest koniecznym i wystarczającym

¹¹Quodl., V, 6, 1[11], corp.
¹²Quodl., XII, 10, 3[18], corp.
¹³Quodl., V, 11, 2[22], corp.
¹⁴ Tamże, ad 2.
¹⁵Quodl., II, 6, 1[11], arg. 1 i ad 1.
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warunkiem jej otrzymania. I takie pytanie pojawia się w Quodlibetach, miano-
wicie w Quodlibecie VIII, 4, 1[6]: Czy na przełożonego zawsze należy wybierać
lepszego, czy wystarczy dobrego. Przedstawione wyżej rozważania samego Toma-
sza wydają się przemawiać na rzecz konieczności wyboru lepszego moralnie.
Takie zdanie wspierają też liczne auctoritates przedstawione w artykule: od Bi-
blii, przez Glossę po słowa papieża Leona oraz argumenty czysto rozumowe¹⁶.
Przeciwna takiej opinii jest jednak reguła prawa kanonicznego, która głosi, że
na przełożonego wystarczy wybrać dobrego¹⁷.

Konflikt między tymi stanowiskami uwypukla jeszcze dodatkowo to, że regu-
ła prawna aprobująca wybór dobrego faktycznie wyznacza uzus przyjęty w Ko-
ściele, zatem przyjęcie zdania przeciwnego podważałoby całą wielowiekową
praktykę postępowania Kościoła. Jest więc jasne od samego początku, że roz-
wiązanie musi w jakiś sposób zapośredniczać obydwa stanowiska. I tak też się
dzieje. Głównym elementem odpowiedzi na pytanie jest rozróżnienie dwóch
możliwych znaczeń terminów ‘dobry’ i ‘lepszy’: (1) znaczenia bezwarunkowego,
w którym ‘lepszy’ oznacza doskonalszego w caritas, i (2) znaczenia relatywnego,
kiedy mówimy, że ktoś jest lepszy nie w ogóle, ale do czegoś; co ważne, moż-
na być lepszym od kogoś do czegoś, nie będąc od niego lepszym w znaczeniu
bezwarunkowym. Tomaszowe rozstrzygnięcie kwestii, wykorzystujące przedsta-
wione rozróżnienie, przebiega tak: na jakikolwiek urząd kościelny wolno wybrać
tylko kogoś dobrego, czyli takiego, którego nie dyskwalifikują grzechy śmiertel-
ne — dobroć moralna jest warunkiem koniecznym sprawowania władzy kościel-
nej; natomiast nie jest tak, że zajmowanie wyższego miejsca w hierarchii dobro-
ci jest jedynym kryterium powołania na urząd, ponieważ sprawowanie władzy
wymaga pewnych szczególnych uzdolnień, które może mieć w wyższym stop-
niu ktoś, kto jest bezwarunkowo mniej doskonały. Zatem o powołaniu na urząd,
przy spełnieniu kryterium posiadania pewnego poziomu doskonałości moralnej,
decydują faktyczne zdolności do jej sprawowania.

W końcówce korpusu artykułu Tomasz dopowiada, że wybór mniej zdolnego,
czyli gorszego w znaczeniu drugim, relatywnym, jest grzechem, ponieważ musi
być motywowany przez coś zewnętrznego wobec sprawy, będzie więc wzglę-
dem na samą osobę, a nie na jej cechy istotne dla sprawy, co po łacinie określa
się jako acceptio personarum¹⁸. Takie rozstrzygnięcie pozwala rozwiązać wszyst-
kie potencjalne kontrargumenty przez pokazanie, w jakim znaczeniu przyjmują
one dobroć i lepszość. Dodatkowo w odniesieniu do cytatu z Dekretału Grzego-
rza Tomasz dopowiada, że gdyby przyjąć rozwiązanie przeciwne, tzn. nałożyć
bezwarunkowy obowiązek zawsze wybierania lepszego, doprowadziłoby to do

¹⁶Quodl., VIII, 4, 1[6], arg. 1–5.
¹⁷ Tamże, sc.; Decretales Gregorii IX, I, tit. VI, cap. 32 (Friedberg, t. 2, kol. 77–79).
¹⁸Quodl., VIII, 4, 1[6], corp.
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paraliżu instytucji, ponieważ każdy faktycznie dokonany wybór można by pod-
ważyć, pokazując lepszego kandydata.

Dokładnie to samo rozróżnienie stanowi podstawę rozstrzygnięcia innej kwe-
stii dotyczącej praelatio, związanej z udzielaniem beneficjów. Tomasz podejmuje
problem w artykule zatytułowanym Czy biskup grzeszy, dając beneficjum dobre-
mu, a pomijając lepszego (VI, 5, 3[9]). Beneficjum wymienione w tytule oznacza
uposażenie za czynności pełnione przez powołanego na konkretny urząd księ-
dza, zatem właściwie pytanie o nadanie beneficjum jest pytaniem o powołanie
na urząd. Odpowiedź Tomasza jest taka sama jak w kwestii właśnie przedsta-
wionej: lepszy bezwarunkowo może mniej nadawać się do konkretnej służby,
czyli na określony urząd, niż ktoś mniej doskonały moralnie, ale posiadający
specyficzne zdolności do określonych działań¹⁹. Warto w tym artykule zwrócić
uwagę na to, że te same zasady obowiązują przy wyborze na urząd co przy jego
sprawowaniu, ponieważ elementem sprawowania władzy jest jej udzielanie in-
nym osobom. Nauka Tomasza jest taka, że wszystkie etapy tego procesu muszą
rządzić się tymi samymi regułami.

Kolejny artykuł powiązany ściśle z praelatio jest kontynuacją rozważań nad
rozdzielaniem dóbr (równoznacznym z udzielaniem władzy) i dotyczy drażliwej
kwestii nadawania beneficjum krewnemu. Sytuacja rozdziału dóbr/nadawania
urzędu staje się problematyczna, gdy o to samo stanowisko i idące za nim apa-
naże ubiegają się dwie osoby, z których jedna jest bliższa sercu udzielającego
beneficjum. Przełożony staje bowiem wówczas w sytuacji konfliktu norm: sfor-
mułowanego w artykułach omówionych wcześniej nakazu wyboru lepszego kan-
dydata (w rozumieniu lepszości względnej do sprawowania określonego urzędu)
z regułą ordo caritatis — porządku miłości, który nakazuje nam bardziej kochać
bliskich niż obcych, a więc chcieć dla nich pewnych dóbr bardziej niż dla innych.
Odpowiedź Tomasza jest jednoznaczna w przypadku, gdy krewny mniej nadaje
się od obcego do sprawowania urzędu: przełożony zgrzeszyłby, powołując oso-
bę mniej nadającą się na urząd, a jego decyzja mieściłaby się w grzechu acceptio
personarum — brania przy wyborze pod uwagę cech kandydatów, które nie mają
nic do rzeczy. Byłaby też przeciwna interesowi Kościoła, który jest nadrzędną
wartością w działaniach przełożonego kościelnego.

Jak jednak sprawa ma się, gdy obcy i krewny tak samo nadają się na urząd?
W takim przypadku Tomasz odpowiada, że zwierzchnik może przedłożyć swo-
jego krewnego. Takie postępowanie ma zresztą sankcję biblijną w postępowa-
niu faraona, który pozwolił Józefowi uczynić z jego braci zarządców (Rdz 47,6).
Tomasz jednak opatruje swoje rozwiązanie zastrzeżeniem: „chyba że powsta-
nie z tego zgorszenie albo inni przyjmą to jako zły przykład, z dużym bowiem

¹⁹Quodl., VI, 5, 3[9], corp.
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prawdopodobieństwem można założyć, że innych przełożonych pobudzi ten
przykład do dawania swoim krewnym także mniej godnym”²⁰. Widać więc osta-
tecznie, że lepiej unikać dawania beneficjów swoim krewnym, choć w myśl re-
guł postępowania moralnego nie jest to naganne, jeżeli spełnione są podstawo-
we warunki nadawania urzędów i dóbr²¹. Ten wątek — możliwego zgorszenia
płynącego z działań, które same w sobie nie są naganne — jest pewnym wy-
różnikiem Tomaszowej refleksji etycznej z Quodlibetów. Akwinata zwraca tu
uwagę na różnicę, która może zachodzić w praktyce ludzkich działań, między
dopuszczalnością pewnych czynów, czyli potwierdzeniem ich bezgrzeszności,
a ich możliwym odbiorem społecznym. Tomasz radzi też, by choć nie mamy na
ten odbiór bezpośredniego wpływu, brać go pod uwagę w naszych własnych
działaniach, nawet gdy opiera się on na błędnych ocenach, ponieważ może-
my mimowolnie przyczynić się do pomnożenia zła. Mówiąc w dzisiejszych
kategoriach, Tomasz przestrzega przed nadmierną pryncypialnością w przeku-
waniu właściwych ocen etycznych na działania, które w praktyce społecznej
mogą być źle zinterpretowane i służyć jako przesłanka legitymizacji działań
niewłaściwych moralnie.

W kolejnym artykule drążącym zagadnienie faworyzowania krewnych: Czy
przełożony, który daje beneficjum kościelne swojemu krewnemu albo przyjacielo-
wi, by go wywyższyć, popełnia symonię (V, 11, 3[23]) Tomasz wskazuje, że
działanie takie, jeżeli zakłada w intencji udzielającego beneficjum zobowiąza-
nie beneficjenta do jakiejś formy odpłaty, jest w istocie symonią, czyli grze-
chem bardzo ciężkim, a jeżeli nie zakłada jej wprost, a jedynie oczekuje, jest
tylko niegodziwe²².

Kolejny element Tomaszowych rozważań nad praelatio mala to artykuł Czy
złym przełożonym należna jest cześć (VIII, 4, 2[7]). Tomasz podejmuje tu de-
likatną polemikę ze stanowiskiem wprost odmawiającym złym władcom czci.
Nie chodzi tu o cześć religijną, jaką mamy dla Boga, ale o coś mniejszego,
pewne zinstytucjonalizowane formy okazywania szacunku rządzącym, zwłasz-
cza w przestrzeni publicznej. Argumenty podważające obowiązek okazywania
czci złym rządzącym wychodzą od tego, że zły władca w ogóle nie powinien
rządzić, a skutkiem tego nie powinny mu przysługiwać żadne prerogatywy zwią-
zane z posiadaniem władzy czy piastowaniem urzędu²³. Tomasz jednak osłabia
radykalizm tego stanowiska za pomocą rozróżnienia osoby prywatnej i czci jej
należnej oraz osoby publicznej i jej czci. Złemu człowiekowi cześć jest niena-
leżna i każdy, kto mu ją oddaje, kłamie na jego temat, ponieważ oddając mu

²⁰ Tamże.
²¹Quodl., VI, 5, 3[9], corp.
²²Quodl., V, 11, 3[23], corp.
²³Quodl., VIII, 4, 2[7], arg. 1–2.
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honory, przypisuje mu pewne cnoty, za które honory są należne, a zły tych cnót
nie ma. Cóż jednak wtedy, gdy zły człowiek pełni urząd czy też ma władzę,
która czyni go osobą publiczną? Otóż taka osoba, choć sama w sobie zła, jest
przedmiotem czci jako znak tego, kogo reprezentuje. Zatem złemu biskupowi
należny jest szacunek, ponieważ jest on uosobieniem instytucji — Kościoła —
bądź nawet samego Chrystusa. W praktyce więc cześć jest mu należna, choć
faktycznie jest kierowana nie do niego, ale do tego, co on reprezentuje²⁴. Samo
rozumowanie Tomasza urywa się w tym momencie, na poziomie odpowiedzi
wprost na pytanie, niemniej możemy się domyślać, że brak czci dla urzędu i in-
stytucji byłby podobnym zagrożeniem dla funkcjonowania tej instytucji i całej
społeczności jak konieczność bezustannego przekazywania urzędów aktualnie
lepszym, ponieważ groziłoby to chaosem i paraliżem wszelkich działań, o któ-
rych była mowa wyżej²⁵.

Rozważania nad zwierzchnością zamyka artykuł Czy przełożony może złożyć
swojego podwładnego z urzędu z powodu czegoś, co usłyszał od niego na spowiedzi
(V, 7, 1[13]). Rozwiązanie tego problemu, według Tomasza, musi przestrzegać
pod każdym względem tajemnicy spowiedzi. Toteż w przypadku, gdy złoże-
nie przez przełożonego z urzędu jego podwładnego pozwalałoby się domyślać
społeczności, do której obydwaj należą, grzechu popełnionego przez złożonego
z urzędu, byłoby ono naruszeniem tajemnicy spowiedzi. W takim przypadku
przełożony powinien prywatnie starać się nakłonić grzesznika do dymisji. Gdy
jednak tak się nie dzieje i można dokonać zwolnienia z urzędu bez narażania
tajemnicy spowiedzi, przełożony może tak uczynić, jednak i w tym przypadku
właściwsze jest nakłonienie grzesznika do rezygnacji z urzędu. Może wreszcie
być tak, że przeszły grzech można uznać za niebyły i jeżeli kontynuowanie pia-
stowania urzędu przez grzesznika nie niesie wyraźnych zagrożeń dla społeczno-
ści, w ogóle nie interweniować²⁶. Zostawiając na boku całą skądinąd interesującą
subtelność Tomasza, wyrażającą się w modyfikowaniu odpowiedzi z uwagi na
zmienne okoliczności zewnętrzne zdarzenia, warto w tym artykule zwrócić uwa-
gę na podporządkowanie porządku sprawowania władzy porządkowi sakramen-
tu. Władza, nawet władza duchowa, nie jest absolutna, przeciwnie — podlega
innym porządkom, które limitują jej zakres i narzucają ograniczenia, nie jest
ostateczną instancją decydującą o postępowaniu człowieka, nawet jeżeli w ra-
mach swojego porządku ma za sobą słuszne racje.

Podsumowując rozważania Tomasza o władzy, chciałbym zwrócić uwagę na
ich dwubiegunowość: z jednej strony podejrzliwość wobec władzy jako takiej,
będącej dziedziną grząską moralnie, od której lepiej trzymać się z daleka, co jest

²⁴ Tamże, corp.
²⁵Zob. wyżej, s. 169, przy analizie Quodl., VIII, 4, 1[6].
²⁶Quodl., V, 7, 1[13], corp.
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bliskie całej tradycji chrześcijańskiej zakorzenionej w O państwie Bożym Augu-
styna, a z drugiej przekonanie, że społeczność ludzka musi działać sprawnie, co
wymaga osobistych ofiar, podjęcia służby na jej rzecz, nawet jeżeli niesie to pew-
ne zagrożenia dla osobistego zbawienia. Ten sam wymóg sprawności działania
instytucji politycznych powoduje, że rządzą się one autonomicznymi regułami:
nie ma prostego przekładu dobra moralnego człowieka na przydatność do świa-
ta władzy (święty anachoreta nie musi być najlepszym kandydatem na biskupa).
Rządzenie wymaga szczególnych uzdolnień, co wraz z koniecznością uwzględ-
niania w sferze polityki całej społeczności z jej wewnętrznym zróżnicowaniem
sprawia, że nie da się stosować w niej zbyt prostych rozwiązań.

2. Oboedientia

Posłuszeństwo (co dobrze oddaje znaczenie łacińskiej oboedientia) jest do pew-
nego stopnia przeciwieństwem rozważanej dotychczas praelatio, ponieważ jest
tym, co charakteryzuje stosunek podwładnych czy poddanych do rządzących.
Czytając Quodlibety Tomasza, należy też mieć w świadomości, że mówi on
przede wszystkim o posłuszeństwie w relacjach wewnątrz wspólnoty zakonnej,
gdzie oboedientia nabiera głębszego religijnego, nie tylko społecznego wymia-
ru, i gdzie rośnie jej znaczenie i rola jako formy odnoszenia się do przełożo-
nych. Oczywiście posłuszeństwo tak rozumiane jest istotną wartością moralną,
zwłaszcza w środowisku dominikanów, toteż pytania kierowane do Tomasza
dotyczące posłuszeństwa nie będą kwestionowały posłuszeństwa jako takiego,
ale będą starały się ustalić jego właściwe granice.

Pierwsze fundamentalne pytanie dotyczące zakresu zasadnego posłuszeństwa
brzmi tak: Czy zakonnik, który składa ślub posłuszeństwa, jest zobowiązany przeło-
żonemu do posłuszeństwa we wszystkim, także w rzeczach obojętnych (X, 5, 2[10]).
Tomasz rozpoczyna swoje rozważania od stwierdzenia, że bez wątpienia zakon-
nik jest zobowiązany do wszystkiego tego, co zawiera reguła zgromadzenia, któ-
rą przyjął, i że nie jest zobowiązany do niczego, co się sprzeciwia regule i Bo-
gu. Zakonnik nie jest zobowiązany do tego, co surowsze niż reguła, ponieważ
takie posłuszeństwo należy do doskonałości w posłuszeństwie, czyli jest pew-
ną supererogacją. Natomiast co do pozostałych spraw, czyli między innymi do
rzeczy obojętnych moralnie oraz wymogów lżejszych niż reguła, panuje spór.
Jedna strona twierdzi, że mieszczą się one w posłuszeństwie, druga, że nie, po-
nieważ posłuszeństwo w tym zakresie należy do doskonałości w posłuszeństwie.
W odpowiedzi Tomasz stara się wykazać, że dwie strony sporu nie różnią się
tak znacznie, jak się wydaje, ponieważ wymogi lżejsze niż reguła (na przykład
posługa wobec współbraci we wspólnocie) dadzą się de facto wywieść z reguły,
co znacznie ogranicza liczbę rzeczy obojętnych moralnie nieujętych w regule.
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Jednakże do posłuszeństwa w zakresie tego, co w żaden sposób nie należy do re-
guły, zobowiązanie nie zachodzi, posłuszeństwo w nich jest doskonałym stanem
posłuszeństwa, który jest supererogacją²⁷. Istotę swojego stanowiska Tomasz la-
pidarnie i celnie wyraża w odpowiedzi na argument, że zakonnik ślubuje posłu-
szeństwo, które musi wykraczać poza zwykłe obowiązki świeckich podwładnych
wobec ich przełożonych: „ślubem posłuszeństwa zakonnik poddaje się swojemu
przełożonemu co do ogólnego planu swego życia, choć nie co do wszystkich ak-
tów szczegółowych”²⁸.

W analogiczny sposób Tomasz odpowiada na pytanie pojawiające się w ty-
tule jednego z artykułów — Czy syn jest zobowiązany do posłuszeństwa rodzicom
cielesnym w sprawach obojętnych (II, 5, 1 [9]). Odpowiedź Akwinaty rozpoczyna
się od ogólnego stwierdzenia, że posłuszeństwo należne przełożonemu doty-
czy tego, na co rozciąga się prawo zwierzchności. Prawo zwierzchności ojca
dotyczy przede wszystkim spraw domowych, czyli gospodarowania w domu,
a poza tym tego, co dotyczy dyscypliny obyczajów, czyli wychowania. Co do
pozostałych spraw, posłuszeństwo nie zachodzi²⁹.

Nauka wynikająca z obydwu tych artykułów jest identyczna: nie istnieje po-
słuszeństwo bezwarunkowe jako reguła powszechna. Posłusznym można i nale-
ży być w ramach wyznaczonych przez pewne zbiory reguł przyjętych świadomie
przez jednostkę, np. regule zakonnej, bądź przyjętych w praktyce społecznej, np.
zasady życia rodzinnego. Poza tym każdy ma, niezależnie od przyjętych bądź
zasadnych podległości, przestrzeń własnej wolności, w którą nikt nie powinien
ingerować.

Na tym fundamentalnym skądinąd twierdzeniu nie kończą się jednak rozwa-
żania Tomasza, raczej to, co zostało powiedziane dotychczas, stanowi tło dla
szeregu kwestii szczegółowych dotyczących zakresu obowiązywania zasady po-
słuszeństwa. Najbardziej drażliwą z nich była kwestia donoszenia przełożone-
mu o winach współbrata. Akwinata rozstrzyga ją dwukrotnie w artykułach: Czy
podwładny musi wyjawić na rozkaz przełożonego ukryte przestępstwo współbrata
(IV, 8, 1[12]) oraz Czy jeżeli ktoś wie o grzechu bliźniego, grzeszy śmiertelnie, mó-
wiąc o nim od razu swojemu przełożonemu (XI, 10, 2[13]).

Drugi z tych artykułów, chronologicznie pierwszy, jest poprzedzony przez
artykuł Czy ktoś powinien napominać bliźniego lub swojego brata publicznie, czy
prywatnie (XI, 10, 1[12]), który jest wykładem fragmentu Ewangelii wg św. Ma-
teusza (18,15–17), zalecającego najpierw napomnieć grzeszącego brata w czte-
ry oczy, następnie w obecności dwóch, trzech świadków, a dopiero na koniec,
jeżeli nie nastąpi poprawa, wyjawić sprawę Kościołowi. Tomaszowa interpreta-

²⁷Quodl., X, 5, 2[8], corp.
²⁸Tamże, arg. 3 i ad 3.
²⁹Quodl., II, 5, 1[9], corp.
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cja tego passusu wychodzi z założenia, że napomnienie powinno wynikać z miło-
ści i respektować jej porządek. Porządek miłości nakazuje zaś przedkładać dobro
wspólne nad jednostkowe oraz wyższe dobro jednostki nad niższe, czyli przed-
kładać jej sumienie nad sławę. Z tego wynika dalej, że sposób postępowania
zależy od zakresu szkodliwości grzechu: bądź ograniczającego się do jednostki,
bądź dotykającego ogółu. Gdy grzech stanowi zagrożenie dla wszystkich, nale-
ży go ujawnić, a gdy nie, należy chronić dobro grzesznej jednostki, tak dobro jej
sławy, jak dobro jej sumienia, czyli rozpocząć od napomnienia skrytego, które
chroni jedno i drugie, i dopiero gdy takie napomnienie nie poskutkuje, napo-
mnieć publicznie³⁰.

Odpowiedź na kolejne pytanie tej kwestii, o obowiązek natychmiastowego
donosu przełożonemu, przyjmuje jako założenie wyłożony w poprzednim arty-
kule porządek miłości oraz konieczność uwzględnienia okoliczności grzechu,
w szczególności osoby grzesznika i przełożonego. Na przykład skuteczność
ewentualnego napomnienia przez przełożonego: jeżeli będzie ono mniej sku-
teczne niż moje, to nie należy donosić przełożonemu. Jeżeli zaś przełożony jest
bardziej doświadczony ode mnie i nieuprzedzony do grzesznika, to można go
powiadomić, ale w takim przypadku nie będzie to doniesienie Kościołowi jako
takiemu, ale szukanie osoby zdatniejszej do załatwienia sprawy. Tomasz podsu-
mowuje swoje rozważania tak:

Jednakże z powodu różnic w cechach tak przełożonego, jak podwładnego, nie
da się podać ogólnej reguły, ponieważ niekiedy przełożonego popycha niechęć
do podwładnego lub podwładny nie zniesie dobrze słów przełożonego. Należy
zatem trzymać się jako reguły tego, że we wszystkich przypadkach należy postę-
pować z miłością i czynić to, co wydaje się lepsze i pożyteczniejsze. Jeżeli więc
zamiarem będzie naprawa bliźniego i przestrzeganie, jak się da, dobra miłości,
wówczas donos nie jest grzechem. Jeżeli natomiast donos wynika ze złości i ma
na celu wprawić bliźniego w zakłopotanie albo go upokorzyć, wówczas donosi-
ciel albo oskarżyciel grzeszy śmiertelnie³¹.

W artykule z późniejszego Quodlibetu IV Tomasz powtarza rozwiązanie przed-
stawione wcześniej. Odpowiedź na zadane pytanie jest uzależniona od stopnia
skrytości grzechu. Jeżeli jest całkowicie ukryty i szkodzi tylko sprawcy, to ktoś,
kto zna taki grzech, powinien postępować zgodnie z porządkiem napomnienia
braterskiego, z którego wynika, że przełożony, który nakazywałby wyznanie
ukrytego grzechu, powołując się na posłuszeństwo, grzeszyłby, ponieważ sta-
wiałby wyżej posłuszeństwo człowiekowi (czyli sobie) niż posłuszeństwo Bogu
(czyli Ewangelii). Jeżeli natomiast grzech jest w jakiś sposób znany, tak że może

³⁰Quodl., XI, 10, 1[12], corp.
³¹Quodl., XI, 10, 2[13], corp.
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rodzić zgorszenie we wspólnocie, to szkodzi tej wspólnocie. Dobro wspólnoty
z kolei stoi wyżej niż dobro jednostki, więc grzech taki należy ujawnić, by do-
prowadzić do ustania zgorszenia przez uniewinnienie bądź karę. W przypadku
takiego grzechu przełożony ma prawo nakazać ujawnienie go, a podwładny ma
obowiązek być posłusznym rozkazowi³².

W Tomaszowej refleksji nad posłuszeństwem dobitnie wyrażona jest myśl, że
posłuszeństwo nie może być ślepe, że musi podlegać ciągłej weryfikacji i każdo-
razowo muszą być poddane badaniu okoliczności jego akceptacji. Niedopusz-
czalna jest sytuacja bezrefleksyjnego spełniania poleceń przełożonych. Nawet
we wspólnotach, w których — jak w zakonie — posłuszeństwo jest elementem
organizującym życie oraz ogólnie akceptowanym i pożądanym, nie jest ono re-
gułą nadrzędną, ale podporządkowaną realizacji wyższych celów³³. Wobec te-
go w każdej społeczności, nawet nastawionej na posłuszeństwo, mówiąc kolo-
kwialnie, pozostaje zawsze przestrzeń dla ocen osobistych i działań prywatnych,
w tym także w najważniejszej sferze działań człowieka — sferze działań i ocen
moralnych. Nasze działania w tej sferze muszą brać przede wszystkim pod uwa-
gę dobro osób-sprawców najróżniejszych czynów, w tym również dobro pole-
gające na ich dobrej sławie, która także podlega ochronie i której ochrona jest
naszym obowiązkiem moralnym, co w dzisiejszych czasach wydaje się prawdą
zapomnianą. Nasze decyzje moralne muszą wychodzić od nas i my musimy świa-
domie wybierać reguły, które należy zastosować w danym przypadku i danych
okolicznościach, a nie zdawać się na podążanie za schematami jednowymiaro-
wymi, na przykład wykonywania poleceń z góry w imię posłuszeństwa.

3. Ius paternum
Ius paternum, czyli prawo ojcowskie, nie jest u Tomasza kategorią tak wyróż-
nioną jak dwie już omówione, na której przede wszystkim skupiałby on swoją

³²Quodl., IV, 8, 1[12], corp.
³³By obraz posłuszeństwa wydobyty z Quodlibetów Tomasza nie był zbyt jednostronny, trze-

ba też wspomnieć o artykule Czy większą zasługą jest posłuszeństwo przełożonemu niż uczynienie
czegoś na prośbę brata (VI, 6, 1[11]). Tomasz rozstrzyga ten problem, wyróżniając dwa sposoby
powiększania się zasługi danego czynu: (1) większą zasługę daje czyn wynikający z większej miło-
ści, na rozmiar miłości posłuszeństwa nie ma wpływu, (2) według rodzaju czynu, czego źródłem
jest cnota, której urzeczywistnieniem jest dane działanie. W tym przypadku wyższa jest zasługa
czynu, który wynika z czci dla Boga, niż z czynu wypływającego z przychylności dla człowie-
ka. Działanie wynikające z posłuszeństwa przełożonemu kościelnemu jest zawsze aktem czci dla
Boga, więc da większą zasługę niż spełnienie prośby współbrata, które takiego bezpośredniego
odniesienia do Boga nie zawiera. Tak więc posłuszeństwo postrzegane w wymiarze życia reli-
gijnego jest skuteczną drogą pomnażania zasług i przybliżania się do zbawienia, co stanowi też
uzasadnienie jego roli w życiu zakonnym i wprowadza równowagę w jego ocenę, podnosząc jego
wartość (tamże, corp.).



ETYKA TOMASZOWYCH QUODLIBETÓW 177

uwagę, ale służy tu na zasadzie pars pro toto za hasło wywoławcze dla szeregu
szczegółowych zagadnień etycznych z zakresu życia rodzinnego, z których jed-
nym jest zakres władzy w realiach średniowiecznych określanej jako ojcowska,
dziś częściej jako rodzicielska, nad dziećmi. W poprzednim rozdziale pojawiła
się już myśl, że władza ta ma określony cel i przez to zakres oddziaływania, nie
jest absolutna i nie może przekształcać się w decydowanie o innych według wła-
snego widzimisię. Teraz jednak chciałbym rozpocząć, dla pewnej równowagi
i adekwacji przedstawienia stanowiska Tomasza w kwestii prawa rodzicielskie-
go, od argumentów, które poszerzają jego zakres.

Najmocniejsze twierdzenia w tym względzie znajdują się w często omawia-
nych w literaturze mediewistycznej³⁴ artykułach dotyczących procedur przyjmo-
wania do zakonu, w szczególności ludzi bardzo młodych czy wręcz dzieci: Czy
wolno młodzieńców zmuszać do wstąpienia do zakonu ślubowaniem lub przysięgą
(III, 5, 1[11]) oraz Czy młodzieńców nie wyćwiczonych w przykazaniach należy
przyjmować, zobowiązywać ślubem lub przysięgą, lub kusić beneficjami do wstąpie-
nia do zakonu (IV, 12, 1[23]).

Kluczowy z naszego punktu widzenia fragment pierwszego z wymienionych
artykułów brzmi tak:

Jeżeli jednak dzieci nie będą jeszcze potrafiły korzystać z rozumu, nie wolno ich
nakłaniać do wstąpienia do zakonu bez zgody rodziców. Nie dlatego, żeby rów-
nież poniżej wieku chłopięctwa nie mogły być przyjmowane do zakonu za zgodą
rodziców, ponieważ [...] także dzieci w latach dziecięctwa³⁵ mogą być oddane do
klasztoru, ale dlatego, że dzieci, póki nie dojdą do lat rozeznania umysłowego, są
zgodnie z prawem natury we władzy rodziców. Toteż jak nie wolno wbrew woli
rodziców porywać dzieci niewiernych, by je chrzcić, tak też nie należy młodzień-
ców brać do zakonu. Po osiągnięciu zaś korzystania z rozumu, przez wolną wolę
mają nad sobą władzę w sprawach, które dotyczą zbawienia duszy. Toteż wbrew
woli rodziców można nakłaniać ich do chrztu i zakonu³⁶.

Kontekst dla tej argumentacji Tomasza stanowi dyskusja, której głównym an-
tagonistą Akwinaty był Gerard z Abbevile, paryski mistrz świecki, przeciwnik

³⁴Artykuły te są ważne, ponieważ są świadectwem polemik, jakie Tomasz toczył z paryskimi
mistrzami świeckimi (w tym konkretnym przypadku Gerardem z Abbeville), co stanowi waż-
ny element tła historycznego, atmosfery intelektualnej i nie tylko Paryża z przełomu lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych XIII wieku, sytuujący Tomasza w życiu uniwersytetu. Zob. np.
M.-D. Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. H. Rosnerowa, Kęty: Wydawnic-
two Marek Derewiecki, 2001, s. 322–325 i J.-P. Torrell, Tomasz z Akwinu — człowiek i dzieło,
przeł. A. Kuryś, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, s. 100–122 wraz z literaturą
tamże cytowaną.

³⁵ W oryginale występuje tu termin infantia, czyli w nomenklaturze łaciny średniowiecznej
wiek do lat 7.

³⁶Quodl., III, 5, 1[11], corp.
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zakonów mendykanckich, a zwłaszcza ich obecności na uniwersytecie, który ata-
kował też inne elementy życia zakonnego mendykantów, w tym przyjmowanie
do zakonu we wczesnym wieku bądź też składanie w młodym wieku ślubowań,
że wstąpi się do zakonu w stosownym wieku. Tomasz generalnie broni tych prak-
tyk i zasadności przyjmowania nawet dzieci do zakonu, ale mimo to uznaje, że
jeżeli mamy do czynienia z konfliktem planów rodziców co do przyszłości ich
dzieci a wstąpieniem do zakonu, decyzja należy do rodziców, co znajduje opar-
cie w prawie naturalnym. Wspomnianemu w cytowanym fragmencie zakazowi
przymusowego chrzczenia dzieci niewiernych, konkretnie żydowskich, Tomasz
poświęcił też osobny artykuł (II, 4, 2[7]). Tomasz formułuje w nim dwa argu-
menty przeciw próbom zmuszania żydów do chrzczenia dzieci. Jeden z nich
wychodzi od naturalnej władzy rodziców nad dziećmi, którzy decydują o nich
we wszystkim do momentu dojścia przez dzieci do wieku, w którym pojawia
się samodzielne rozeznanie moralne. Po jego uzyskaniu można dzieci żydów
nakłaniać do przyjęcia chrześcijaństwa, ale nie przymuszać. Drugi argument
to odwołanie się do zwyczaju Kościoła, który nigdy wcześniej nie stosował ta-
kiej praktyki, mimo realnych, politycznych możliwości jej przeprowadzenia. Co
istotne, Tomasz stwierdza wprost, że formułowanie takich pomysłów po raz ko-
lejny jest niebezpieczne, jak się można domyślać, dla spokoju społecznego, co
może świadczyć, że był to głos uprzedzający jakieś plany polityczne. Poza prze-
ciwnością takiej praktyki prawu naturalnemu, ergo boskiemu, Kościół kierował
się też jej potencjalną bezskutecznością, gdyż dzieci przymuszone do zmiany
wiary po osiągnięciu dorosłości i tak wróciłyby do wiary swoich ojców. Nie ma tu
nic do rzeczy, że żydzi są sługami władców chrześcijańskich, ponieważ służą im
tylko w porządku służby państwowej, który nie jest wyższy niż porządek prawa
naturalnego i/lub boskiego³⁷. Sformułowanie takiego rozwiązania nie przeszka-
dza Tomaszowi głosić, że z punktu widzenia osiągnięcia zbawienia wiecznego
lepiej dla żydów byłoby się ochrzcić.

W drugim wspomnianym wyżej artykule pojawia się u Tomasza jeszcze jeden
wątek podkreślających moc władzy rodzicielskiej. Z tego, co zostało powiedzia-
ne dotąd, można by wysnuć wniosek, że osiągnięcie przez dziecko dojrzałości
umysłowej jest momentem nowego otwarcia życia, w którym można w stu pro-
centach decydować o sobie, na przykład porzucając wiarę ojców bądź wybie-
rając inną drogę życia niż rodzice przez wstąpienie do zakonu. Jednakże nie
ma tu pełnej symetrii, ponieważ młody człowiek może wprowadzać w swoje
życie rewolucje tylko ku dobremu. Jeżeli będzie natomiast chciał zawrócić z lep-
szej drogi, popełni błąd, np. młodzieniec, ofiarowany jako dziecko do klasztoru,
nie powinien po uzyskaniu dojrzałości umysłowej rezygnować z drogi przepisa-

³⁷Quodl., II, 4, 2[7], ad 3.
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nej mu przez rodziców. Cały wspomniany tu artykuł jest poświęcony apologii
wczesnego wstępowania do zakonu, co jest uzasadniane tym, że im wcześniej
ktoś znajdzie się na lepszej drodze, tym szybciej będzie szedł i tym dalej na
niej zajdzie³⁸.

O ile pierwszy okres życia człowieka jest naznaczony przez podległość decy-
zjom rodziców, o tyle w życiu dorosłym podejmowanie decyzji jest zastępowa-
ne przez obowiązki względem rodziców, w planie ogólnym stanowiące odpłatę
za ich opiekę. Opieka nad rodzicami jest regułą prawa naturalnego i obowiązu-
je, ale może wejść w konflikt z innymi regułami, np. z obowiązkami przyjętymi
w dorosłości. Tego rodzaju sytuacja została przedstawiona w artykule Czy zakon-
nik, wiedząc, że jego ojciec znajduje się w ciężkim położeniu, może bez pozwolenia
swojego przełożonego opuścić klasztor, by pomóc ojcu (III, 6, 2[16]). Kluczowym
elementem Tomaszowej odpowiedzi na to pytanie jest określenie statusu oso-
by, na której spoczywa powinność pomocy rodzicom. Jeżeli syn zakonnik jesz-
cze nie złożył ślubów wieczystych, po prostu nie powinien ich składać i wes-
przeć ojca, zwłaszcza jeżeli przebywanie w świecie nie niesie niebezpieczeń-
stwa popadnięcia w grzechy. Osoba taka może wstąpić, jeżeli znajdzie kogoś
innego, kto pomoże rodzicom. Inaczej jest natomiast w przypadku syna zakon-
nika, który już złożył śluby wieczyste, ponieważ osoba taka „jest martwa dla
świata”, więc jest zwolniona z wszelkich obowiązków wobec świata: nie grze-
szy więc, nie spiesząc ojcu z pomocą, ponieważ nie ma możliwości niesienia
takiej pomocy bez własnego grzechu. Syn zakonnik powinien, jeżeli ma takie
możliwości, zorganizować jakąś pomoc dla rodziców, która nie naruszałaby jego
obowiązków zakonnych³⁹.

W tle rozstrzygnięcia Tomaszowego jest wizja życia człowieka, w której do-
konują się rzeczy nieodwołalne, zmieniające radykalnie jego status i modyfi-
kujące jego relacje z bliźnimi: pojawiają się nowe zobowiązania, które znoszą

³⁸Quodl., IV, 12, 1[23], corp.
³⁹Quodl., III, 6, 2[16], corp. Bardzo podobny problem Tomasz rozpatrywał też wcześniej

w Quodlibecie X, 5, 1[9]: Czy syn, którego ojciec nie może znaleźć innych środków poza posagiem,
który syn przyjmie po zawarciu małżeństwa, jest zobowiązany się ożenić, by utrzymywać ojca. Na
początku odpowiedzi Tomasz zastrzega, że tego rodzaju sytuacja „nie wydaje się wielce praw-
dopodobna”, ale jeżeli przyjmiemy, że może się zdarzyć, to o konflikcie między zachowaniem
dziewictwa a pomocą rodzicom należy sądzić tak samo jak o wyborze między pomocą rodzicom
a wstąpieniem do zakonu (dla zakonnika, który już złożył pełne śluby, dylematu nie ma, ponie-
waż może on służyć swoim rodzicom już tylko służbami duchowymi, np. modlitwą), natomiast
ktoś, kto rozważa wstąpienie, musi rozważyć, czy w świecie może żyć bez grzechu, czy nie. Je-
żeli nie może, powinien wstąpić, bo troska o własne zbawienie, które jest dobrem duchowym,
przewyższa staranie o dobrobyt materialny rodziców. Jeżeli zaś może żyć w świecie bezgrzesznie,
musi rozważyć, czy istnieje jakiś sposób zapewnienia utrzymania rodzicom bez jego ustawicznej
pomocy; jeżeli taki sposób istnieje, może wstąpić, nawet gdyby jego rodzice żyli w warunkach
„niezaszczytnych” (tamże, corp.).
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poprzednie, a w przypadku konfliktu między starymi i nowymi, stare stoją na
przegranej pozycji. Nie ma też możliwości bezproblemowego, czyli w katego-
riach średniowiecznych bezgrzesznego, zawrócenia z drogi, powrotu do sytuacji
wcześniejszej.

Na podobnym przeświadczeniu oparte są też rozważania dotyczące kolejne-
go pola relacji rodzinnych, mianowicie relacji między małżonkami. Gros arty-
kułów dotyczących tego zagadnienia rozpatruje konflikt między stanem mał-
żeńskim i zakonnym oraz finalną obowiązywalność jednego z nich: Czy prosty
ślub zrywa zawarte małżeństwo (VIII, 5, 3[10]), Czy po prostym ślubie czystości
ktoś, zawarłszy małżeństwo, może wymagać i spełniać powinność małżeńską (X, 5,
3[11]), Czy kobieta, która po ślubach wstrzemięźliwości zawarła małżeństwo wobec
Kościoła, może bez grzechu współżyć cieleśnie ze swoim mężem (III, 7, 1[18]). Zrąb
stanowiska Tomasza w kwestii legalności małżeństwa zawartego po złożeniu
przez męża prostego ślubu zakonnego został wypracowany w pierwszej z wy-
mienionych kwestii; jest on też w istocie uzasadnieniem reguły przyjętej w pra-
wie kanonicznym, która głosi to właśnie, tzn. legalność małżeństwa zawartego
po złożeniu prostego ślubu⁴⁰. Rozumowanie Tomasza sprowadza się do zdefi-
niowania różnicy między ślubem prostym i wieczystym. Ślub prosty jest ściśle
obietnicą złożenia ślubu wieczystego w przyszłości, czyli ofiarowania Bogu cia-
ła. Ta ofiara z ciała polega na wstrzemięźliwości seksualnej. Sama taka obietnica
nie jest faktycznym darem, co oznacza, że to, co obiecujemy komuś dać, zostaje
przy nas do czasu faktycznego daru, który dokonuje się w akcie ślubu wieczyste-
go. Małżeństwo z kolei jest rzeczywistym darem. Jeżeli więc zawrę małżeństwo
po prostym ślubie, dokonam rzeczywistego daru, ponieważ w chwili zawiera-
nia go miałem ofiarowywany przedmiot. Wprawdzie więc żeniąc się, złamię
obietnicę daną w prostym ślubie, co jest grzechem, ale małżeństwo pozostanie
ważne, ponieważ w nim dokonał się rzeczywisty dar. Przeciwnie, małżeństwo
po ślubach wieczystych jest nieważne, ponieważ, zawierając je, nie miałem już
niczego do darowania, gdyż daru dokonałem wcześniej⁴¹.

Dwa pozostałe artykuły z tej serii badają konsekwencje przyjętego rozwiąza-
nia dla pożycia małżeńskiego. Można by bowiem argumentować, że przyrze-
czenie wstrzemięźliwości złożone w ślubie prostym trwa, toteż można je wy-
pełniać w małżeństwie, a jego naruszenie jest grzechem⁴². Takie rozwiązanie
jednak czyniłoby z zawartego i zdaniem prawa kanonicznego legalnego mał-
żeństwa fikcję⁴³. Zatem spełnianie obowiązków małżeńskich po ślubie zawar-

⁴⁰Gregorius, Decretales, I, tit. VI, cap. 4 (Friedberg, t. 2, kol. 685), cyt. Quodl., VIII, 5,
3[10], sc.

⁴¹Quodl., VIII, 5, 3[10], corp.
⁴²Quodl., X, 5, 3[9], arg. 1–2.
⁴³ Tamże, sc.
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tym po prostych ślubach zakonnych obowiązuje. Dzieje się tak dlatego, że za-
wierając małżeństwo, mężczyzna przekazuje władzę nad swoim ciałem kobie-
cie, która zatem ma prawo domagać się swoich praw. Co więcej, mężczyzna
ma obowiązek domyślać się, czy kobieta tego oczekuje, nawet jeżeli wprost
nie formułuje żądania. Gdyby mężczyzna tak nie robił, małżeństwo stałoby się
dla żony nieznośne⁴⁴.

W ostatnim ze wspomnianych artykułów Tomasz dodaje, że powyższe roz-
strzygnięcia stosują się na równi do obu płci, na relacje małżeńskie nie ma wpły-
wu, czy mąż, czy żona złożyli wcześniej prosty ślub wstrzemięźliwości. Jako
pewne korolarium do wcześniejszych rozważań nad wymaganiem spełniania po-
winności małżeńskiej, Tomasz dodaje, że osoba, która wcześniej złożyła prosty
ślub, nie powinna się wprawdzie uchylać od obowiązku małżeńskiego, ale z uwa-
gi na wcześniejsze ślubowanie nie powinna się go domagać⁴⁵.

Inny znaczący wątek dotyczący relacji małżeńskich pojawia się w artykule Czy
mąż może wyruszyć na wyprawę krzyżową za morze wbrew woli żony, nawet jeżeli
obawia się o jej niestałość (IV, 7, 2[11]). Sytuacja, która stanowi przedmiot namy-
słu Tomasza, jest następująca: mąż chce wyruszyć na wyprawę krzyżową, żona
się temu sprzeciwia, bo nie chce zostać sama; dodatkowo decyzja męża jest mo-
tywowana religijnie — chęcią uzyskania odpustu zupełnego. Prawo kanoniczne
przesądza sprawę jednoznacznie na rzecz żony, uznając, że wstrzemięźliwość
w stosunku do żony jest przyczyną jej cudzołóstwa, a jej grzech spada w ta-
kiej sytuacji na męża⁴⁶. Rozwiązanie Tomasza jest właściwie uzasadnieniem na
głębszym poziomie zasady sformułowanej w prawie. Opiera się ono na odróż-
nieniu działań koniecznych od działań dobrowolnych, przy czym pierwsze są
nadrzędne wobec drugich. Troska męża o żonę należy do pierwszej kategorii,
a wyruszenie na wyprawę krzyżową do drugiej, ponieważ podlega własnej decy-
zji, a troska o żonę nabiera waloru konieczności po zawarciu małżeństwa. Zatem
jeżeli żona jest niechętna wyruszeniu męża na wyprawę krzyżową, on nie powi-
nien jechać, nawet jeżeli wyprawa jest dla niego drogą do zbawienia. Tomasz
kończy rozważania następującą uwagą: „troska męża o zbawienie żony należy
do własnego zbawienia męża”⁴⁷.

W zrelacjonowanych wyżej artykułach dotyczących życia rodzinnego rzuca
się u Tomasza w oczy akceptacja dla Arystotelesowej idei wyróżnienia pozio-
mów reguł etycznych i ich wzajemnej autonomii: poziomów jednostki, rodziny
i państwa — idei wpisanej w podstawową strukturę jego koncepcji sfery praktyki.

⁴⁴ Tamże, corp.
⁴⁵Quodl., III, 7, 1[18], corp.
⁴⁶Gracjan, Decretum, Pars II, Causa XXVI, qu. 11, cap. 24 (Friedberg, t. 1, kol. 1070); cyt.

Quodl., IV, 7, 2[11], sc.
⁴⁷Quodl., IV, 7, 2[11], ad 1.
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Tomasz uznaje za całkowicie sprzeczne z prawem naturalnym/boskim ingeren-
cje z góry w sprawy rodziny, a poza tym za katastrofalne dla ładu panującego
w danej społeczności, potencjalnie konfliktogenne na linii ludzie — państwo
i ostatecznie bezskuteczne z punktu widzenia implementacji pewnych reguł
w sferze życia rodzinnego wbrew rodzinie.

Władza rodzicielska nie jest jednak nieograniczona: powinna bowiem do-
tyczyć przede wszystkim kształtowania w dobru, a ponadto jest ograniczona
czasowo, trwa właściwie do momentu uzyskania przez człowieka rozeznania
moralnego (nota bene w średniowieczu wyznaczano w praktyce wiek dojrzało-
ści o wiele wcześniej niż dziś, mianowicie na 14 lat). Wtedy człowiek wyzwala
się do pewnego stopnia z zależności od władzy rodzicielskiej, może podjąć wy-
bory przeciwne woli rodziców, ale za to wchodzi w zależności innego rodzaju,
mianowicie zobowiązania wobec rodziców, w szczególności opieki nad nimi.
Te zobowiązania nie są jednak tak bezwarunkowe jak wcześniejsza władza ro-
dzicielska, co wynika z siły zobowiązań podejmowanych przez człowieka poza
rodziną. Na tej zasadzie na przykład zobowiązania życia konsekrowanego są
wyższe niż obowiązki wobec rodziców i znoszą je skutecznie.

Innego rodzaju decyzją oznaczającą dla człowieka wejście w nowe zależności
i przyjęcie szeregu obowiązków jest małżeństwo. Żeniąc się, mężczyzna przyj-
muje szereg zobowiązań, które ograniczają jego wolność, nawet wolność wyboru
form dążenia do zbawienia, które muszą być dostosowane do jego stanu, w tym
przypadku stanu małżeńskiego.

Dodatkową cechą tych decyzji i wynikających z nich zmian statusu jest ich
nieodwołalność i wzajemne wykluczanie się. Według Tomasza życie ludzkie nie
może przebiegać w sposób kapryśny, przechodzić swobodnie z jednego stanu do
drugiego; przeciwnie, obowiązuje w nim zasada aut…, aut… Albo składamy
śluby zakonne, albo się żenimy, formy pośredniej nie ma, ponieważ pozostawa-
nie w zawieszeniu między wykluczającymi się sposobami życia rodzi krzywdy
innych osób, przed którymi chroni tylko konsekwencja w postępowaniu i przyj-
mowanie w pełni skutków naszych działań.

4. Beneficium

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednim, czyli rozważań nad
ius paternum, również beneficjum jest jednym z przedmiotów rozważań doty-
czących różnych form krążenia dóbr, w tym pieniądza, oraz problemów moral-
nych, które one implikują. Inaczej jednak niż ius paternum, beneficium pojawia
się w Quodlibetach często, pojawiło się już zresztą w rozważaniach podrozdzia-
łu poświęconego praelatio, gdzie było jednym z narzędzi sprawowania władzy.
W czasach Tomasza szczególnie istotna i szeroko dyskutowana była kwestia
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gromadzenia beneficjów przez księży, czyli w praktyce gromadzenia czasem
nawet znacznego majątku. Kwestia ta zajmowała szczególne miejsce u myśli-
cieli z zakonów mendykanckich, którzy byli dość radykalni w teoretycznym
podejściu do kwestii własności oraz w jej praktycznym rozwiązaniu: rezygna-
cji z niej tak w wymiarze jednostkowym, jak całej wspólnoty. Z drugiej strony
system beneficjów był przyjętą w życiu Kościoła formą zawiadywania jego fi-
nansami, usankcjonowaną prawnie. Jak widać z naszych dotychczasowych roz-
ważań, Tomasz nie przejawiał chęci do wywracania ustalonego porządku dzia-
łania, zwłaszcza przyjętego w Kościele. Widać więc, że Akwinata, przystępując
do namysłu nad beneficjami, był w sytuacji potencjalnego konfliktu charyzmatu
swojego zakonu z praktyką kościelną. Ta sytuacja nie przekłada się bezpośrednio
na rozwiązania przyjęte przez Tomasza, natomiast przejawia się w wyczuwalnej
u Tomasza ambiwalencji do kumulacji beneficjów.

Zasadniczy zrąb Tomaszowej refleksji nad beneficjami zawierają trzy artyku-
ły: Czy grzeszy ten, kto przybył do kościoła z powodu rozdzielania dóbr, a w innym
przypadku by nie przybył, choć od początku przyjął prebendę, by służyć Bogu (VIII,
6, 1[11]), Czy kiedy są rozbieżne opinie o czymś, ten, kto idzie za mniej ostrożną,
grzeszy, na przykład w kwestii wielości prebend (VIII, 6, 3[13]), Czy mieć liczne
prebendy bez obowiązków duszpasterskich i bez dyspensy jest grzechem śmiertelnym
(IX, 7, 2[15]).

W pierwszym z wymienionych artykułów Tomasz wskazuje zagrożenie, ja-
kie nieść może niewłaściwy stosunek do otrzymywanych beneficjów. Stać się
tak może, gdy środki, które otrzymuje się w zamian za odprawiane nabożeń-
stwa, staną się dla kapłana główną pobudką do ich odprawiania — wówczas
popełnia on świętokupstwo, ponieważ sprzedaje coś duchowego. Dopóki zaś
głównym celem kapłana pozostaje służba Boża, a apanaże przyjmuje jako śro-
dek do utrzymania (co ważne, nie można ich traktować jako zapłaty w sensie
wynagrodzenia czy honorarium), nie popełnia świętokupstwa ani żadnego in-
nego grzechu. W dzisiejszych kategoriach powiedzielibyśmy, że Tomasz prze-
strzega, by pieniędzy otrzymywanych przez księży nie traktować jako ich pensji,
wynagrodzenia za dostarczane usługi. Tomasz dodaje też, że inaczej rzecz ma się
z nauczycielami, którzy ucząc, realizują cel duchowy, ale mogą pobierać wyna-
grodzenie za swoją pracę, choć nie mogą sprzedawać samej prawdy, celu swoich
działań⁴⁸.

W kolejnym artykule Tomasz przystępuje do głównego problemu, mianowi-
cie kumulowania beneficjów. Problem jest postawiony w sposób bardzo złożony,
ponieważ Tomasz pyta nie o samo sedno, ale o pewne zagadnienie pochodne.
Rozpatrywana sytuacja wygląda w następujący sposób: gromadzenie beneficjów

⁴⁸Quodl., VIII, 6, 1[11], corp.
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jest przedmiotem dyskusji teologów, niektórzy z nich uznają je za grzech, inni
nie. Z kolei w grzech można popaść, albo łamiąc prawo (takiej sytuacji w przy-
padku kumulacji beneficjów nie mamy), albo postępując wbrew własnemu su-
mieniu, także wówczas, gdy sumienie zaleca nam jakieś postępowanie, które
nie narusza prawa (jeżeli sumienie dyktuje nam, że gromadzenie beneficjów
jest grzechem, to choć jest ono legalne, grzeszymy, mając wiele beneficjów).
Dalej na nasze sumienie może mieć wpływ tocząca się na temat wielości bene-
ficjów dyskusja teologów, ponieważ może ona powodować w nas wątpliwości
albo nie. Jeżeli stanowisko teologów, przeciwników kumulacji beneficjów, bu-
dzi w nas wątpliwości co do niegrzeszności tej praktyki, to choć mając wiele
beneficjów, nie łamiemy prawa, jednakże grzeszymy w inny sposób, mianowi-
cie wystawiając się na możliwe niebezpieczeństwo grzechu (posiadanie bowiem
wielu beneficjów oznacza, że mniej obawiamy się popaść w grzech, który sumie-
nie pokazuje nam jako możliwą interpretację naszego postępowania, niż wyrzec
się dóbr doczesnych, które przynosi nam beneficjum). Ostatecznie więc, mając
wiele beneficjów, nie grzeszy tylko ten, kto jest wewnętrznie bez cienia wątpli-
wości pewien, że posiadanie wielu beneficjów nie jest niczym złym.

W ostatnim artykule z serii poświęconej wielości beneficjów Tomasz py-
ta wprost o legalność tej praktyki. Przeciw jej legalności są liczne auctoritates,
pochodzące z dawnych praw kościelnych cytowanych w Dekrecie Gracjana⁴⁹,
a za nią praktyka Kościoła, który dopuszcza wielość beneficjów⁵⁰. Rozwiązanie
Tomasza rozpoczyna się od powtórzenia jego diagnozy z omówionego wyżej
artykułu, że mianowicie kwestia jest przedmiotem sporu, a jej rozstrzygnięcie
nie jest jednoznaczne, co więcej, dyskusja nad nim toczy się niezależnie pośród
teologów i prawników.

Z punktu widzenia teologicznego, brak do jej rozstrzygnięcia dostatecznych
podstaw w samej Biblii. Tak więc pozostaje nam zbadać, czy wielość beneficjów
jest dopuszczalna z punktu widzenia prawa naturalnego. W prawie naturalnym
rozróżnia się cztery rodzaje czynów: (1) takie, które zawsze są grzeszne, jak cu-
dzołóstwo — do nich posiadanie licznych beneficjów nie należy, ponieważ nie
podlegałyby one żadnej dyspensie — a tego nikt nie głosi; (2) działania moral-
nie obojętne, jak podniesienie patyka z ziemi — i tu są zwolennicy zaliczenia
posiadania wielu beneficjów do tego rodzaju działań; (3) działania, które same
w sobie są złe, ale w określonych okolicznościach stają się dobre; oraz (4) dzia-
łania same w sobie dobre, jak jałmużna. Tomasz nie godzi się na uznanie ku-
mulacji beneficjów za działanie obojętne moralnie, ani tym bardziej za samo
w sobie dobre, ponieważ dostrzega szereg nieuporządkowań — a grzech defi-

⁴⁹Gracjan, Decretum, Pars I, d. LXX, cap. 2 (Friedberg, t. 1, kol. 257); Pars II, Causa XXI,
qu. 1, cap. 1 (Friedberg, t. 1, kol. 825), cyt. Quodl., IX, 7, 2[15], arg. 1–2.

⁵⁰Quodl., IX, 7, 2[15], sc. 1.
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niujemy właśnie jako brak porządku — które z niej mogą wynikać: nie można
fizycznie pełnić jednocześnie posługi w wielu kościołach, do czego zobowią-
zuje nas przyjęcie w nich beneficjów, naruszenie woli fundatorów beneficjów,
oraz nierówność pośród beneficjentów. Pozostaje więc — i za tym opowiada
się Tomasz — że posiadanie wielu beneficjów jest takim samym działaniem jak
np. sprawiedliwe karanie złoczyńcy śmiercią, choć zabicie człowieka samo w so-
bie jest złe. Taką okolicznością, usprawiedliwiającą posiadanie kilku beneficjów,
jest konieczność posługi danego kapłana w kilku kościołach. Jeżeli więc nie ma
w wielości beneficjów złej intencji, np. bogacenia się, lecz dominuje wola służe-
nia Bogu, grzech nie zachodzi. W takim jednak przypadku do posiadania wielu
beneficjów nie jest potrzebna dyspensa zwierzchnika kościelnego.

Dyskusja prawników nad wielością beneficjów obraca się wokół zagadnienia,
czy współczesny zwyczaj znosi dawne prawo. Jest bowiem oczywiste, że daw-
niej gromadzenie beneficjów było zakazane. Dyskusję tę Tomasz radzi zostawić
na boku, ale dodaje, że jeżeli dawne prawa były wyrazem prawa naturalnego, to
zwyczaj ich nie znosi, ponieważ zwyczaj jako forma prawa stanowionego pod-
lega prawu naturalnemu, a nie na odwrót. Gdyby więc dawnych praw, rozu-
mianych jako prawa stanowione, nie zniósł współczesny zwyczaj, do posiadania
wielu beneficjów potrzebna byłaby dyspensa. Jeżeli natomiast zostały zniesione
przez zwyczaj, a taki wydaje się stan faktyczny, to dyspensa nie jest potrzebna
do posiadania wielu beneficjów, ponieważ jest ona konieczna tylko w przypad-
ku prawa stanowionego, a nie naturalnego, od którego dyspensa nie jest wyższa,
ponieważ jest działaniem człowieka⁵¹.

Poza zrelacjonowanym wyżej rozstrzygnięciem ogólnym, w kilku innych arty-
kułach Tomasz rozwiązuje szereg szczegółowych zagadnień powiązanych z be-
neficjami. Ogólnie rzecz biorąc, problemy te wynikają z konfliktu zobowiązań
wynikających z przyjęcia różnych beneficjów i niemożności spełnienia wszyst-
kich naraz. Na przykład w Quodlibecie, I, 7, 1[13] Tomasz konstruuje szereg
zasad regulujących wybór nabożeństw, które należy odprawić, spośród wielu,
do których zobowiązują nas przyjęte beneficja; w Quodlibecie, VI, 5, 2[8] z kolei
rozstrzyga się kwestię zobowiązania kleryka nieobecnego w danym kościele do
odprawiania nabożeństw za zmarłych zamówionych w tym kościele.

Podsumowując rekonstrukcję Tomaszowych rozważań o beneficjach, trzeba
zwrócić uwagę na dwa główne elementy organizujące jego rozwiązania; są to:
(1) ustalona niechęć Tomasza do gromadzenia beneficjów, określanych ostatecz-
nie jako konieczne, ale jednak zło, (2) akceptacja tej praktyki i wykazanie jej le-
galności na gruncie prawa naturalnego, motywowane przekonaniem, że Kościół
w swoim uświęconym zwyczajem postępowaniu nie może się mylić.

⁵¹ Tamże, corp.
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Najistotniejszą konsekwencją pierwszego przeświadczenia jest twierdzenie,
że legalność pewnej praktyki nie jest tożsama z jej bezgrzesznością, ponieważ
grzechem może być coś dopuszczanego przez prawo, o czym sumienie mówi, że
jest grzechem. Co więcej, do grzeszności wystarczą właściwie tylko wątpliwości
sumienia⁵², a nie mocne przekonanie o grzeszności danego czynu. Jest to swoiste
wezwanie, które Tomasz kieruje do wszystkich beneficjentów, by na własną rękę
zweryfikowali swoją decyzję o akceptacji wielu beneficjów, mimo że formalnie
mają do niej prawo.

Z drugim elementem wiążą się dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli już akceptu-
jemy zło konieczne systemu beneficjów, to powinniśmy wypracować jakiś sen-
sowny modus operandi dla ludzi, którzy są weń uwikłani, określić szereg szczegó-
łowych reguł postępowania w różnych niedogodnościach i sytuacjach kłopotli-
wych implikowanych przez ten system; w skrócie trzeba opracować jakąś prag-
matykę regulowania tego systemu, mimo że na płaszczyźnie ogólnej jesteśmy
mu niechętni. Po drugie, jak było widać w rozważaniach nad władzą kościelną,
przydział beneficjów jest jedną z form sprawowania władzy, i w tym kontek-
ście trzeba odczytać tezę Tomasza, że z systemu beneficjów, a w szczególności
z przyznawania niektórym prawa do wielu beneficjów, należy wyeliminować
dyspensy. Tomasz opowiada się w ten sposób za zmniejszaniem arbitralności
w sprawowaniu władzy. Nie może być tak, że jednostkowa decyzja (jednostko-
wa, bo podejmowana przez jednostkę i podejmowana na rzecz jednostki), przy-
wilej przyznawany komuś, a komuś innemu nie, jest aprobowanym narzędziem
sprawowania władzy. Władza musi w swoich decyzjach kierować się regułami
wywodzonymi w ramach prawa naturalnego, a nie tworzyć sobie z reguł prawa
stanowionego narzędzia arbitralnych decyzji, faworyzowania jednych, co odby-
wa się zwykle kosztem innych, nie może być formą legitymizowania prywaty.
Jeżeli uznajemy prawność gromadzenia beneficjów, to musi to być droga otwar-
ta dla wszystkich, a nie otwierana przez rządzących dla niektórych⁵³.

⁵²Sumienie jest też przedmiotem osobnej kwestii w Quodlibetach (III, 12, 1–2[26–27]), skła-
dającej się z dwóch artykułów odpowiadających na pytania, czy sumienie może błądzić i czy su-
mienie błędne wiąże. Są to pytania często pojawiające się w literaturze scholastycznej i właściwie
jedne z nielicznych w Tomaszowych Quodlibetach z zakresu etyki, które nie dotyczą konkretnych
norm. Nie mają one jednak większego związku z funkcją sumienia w rozważaniach nad kumula-
cją beneficjów.

⁵³Na marginesie rekonstrukcji rozważań samego Tomasza poświęconych wielości beneficjów
warto odnotować, że historycznie rzecz biorąc, Akwinata jest w nich rzecznikiem rozwiązania,
którego zręby zostały wypracowane wcześniej wśród dominikanów. Świadectwem dominikań-
skiego stanowiska w kwestii beneficjów i zasad ich przyznawania jest kwestia quodlibetalna Gwe-
ryka z Saint-Quentin De collatione beneficiorum (zob. Guerric of Saint-Quentin, Quaestio-
nes de quolibet, ed. W.H. Principe, J. Blake, intr. J.-P. Torrell, Toronto: Pontifical Institute of Me-
dieval Studies, 2002, Studies and Texts, 143, Quodl., 5, art. 8, s. 274–276). Co istotne z punktu



ETYKA TOMASZOWYCH QUODLIBETÓW 187

W zakresie „finansów Kościoła” Tomasz zajmuje się jeszcze dwoma zagadnie-
niami, mianowicie dziesięciną oraz jałmużną. Dziesięciny dotyczą dwa artykuły:
Czy zwyczaj zwalnia z obowiązku płacenia dziesięcin (II, 4, 3[8]) oraz Czy biedak
jest zobowiązany płacić dziesięcinę bogatemu kapłanowi (VI, 5, 4[11]). Pierwszy
z nich zawiera wykład Tomaszowej charakterystyki dziesięciny, zrobiony przy
okazji analizy panującego w niektórych krajach zwyczaju nieuiszczania dziesię-
ciny. Podstawowa przesłanka rozważań Tomasza jest taka sama jak w przypad-
ku namysłu nad wielością beneficjów, że mianowicie zwyczaj nie usuwa prawa
naturalnego, ale tylko stanowione. To znaczy, że pierwszym krokiem musi być
odpowiedź na pytanie, czy dziesięcina należy do prawa naturalnego lub/i bo-
skiego. Odniesienia do niej w Nowym Testamencie (np. Łk 18,12) nawiązują
do Starego, w którym jednak są trojakie przykazania: moralne, sądowe i obrzę-
dowe. Tylko pierwsze należą do prawa naturalnego, drugie dookreślają pierwsze,
trzecie dotyczą kultu Bożego i są figurami tego, co wypełniło się w Nowym. Na
przykład zakaz kradzieży, sformułowany w Dekalogu, należy do prawa natural-
nego, a przepis, że za kradzież jednej owcy należy się zadośćuczynienie w postaci
czterech, należy do sądowego. Należy teraz stwierdzić, do jakiej grupy należy
przepis o dziesięcinie. Tomasz uznaje, że ma on charakter mieszany, moralno-
-sądowy. Moralny w zakresie tego, że nakazuje ludowi utrzymywanie kapłanów
trudzących się służbą Bożą dla całego ludu, natomiast charakter sądowy lub ob-
rzędowy ma konkretny wymiar — w postaci dziesiątej części dochodu. Ostatecz-
nie więc Kościół dookreśla regułę prawa naturalnego: nakaz łożenia na Kościół,
ustanawiając przepis prawa stanowionego, że należy płacić dziesiątą część. Takie
rozstrzygnięcie przesądza, że żaden zwyczaj nie może znieść ogólnego nakazu
łożenia na Kościół. Tak więc w krajach, gdzie taki zwyczaj faktycznie panuje,
Kościół rezygnuje z egzekucji tego, co mu się należy (na wzór św. Pawła, który
nie przyjmował środków do życia, gdy nauczał), i choć nakaz płacenia dziesię-
ciny nie jest egzekwowany, to nadal obowiązuje. Tomasz przyznaje jednak, że

widzenia historycznego, Gweryk był członkiem komisji biskupa paryskiego badającej prawomoc-
ność nadawania beneficjów. Gweryk pyta, Czy wolno dać beneficjum godnemu, jeżeli wiadomo, że
jest ktoś godniejszy. Argument na rzecz odpowiedzi negatywnej wskazuje, że dać beneficjum mniej
godnemu jest względem na osobę, jeżeli nie zachodzi konieczność ani nie jest to w jakiś sposób
pożyteczne. Odpowiedź Gweryka — bardzo ostrożna, opatruje on ją zastrzeżeniem: „non assero,
sed credo” — jest jednak pozytywna, wolno biskupowi dać tylko godnemu, z uwagi na pożytek,
jaki może on przynieść Kościołowi. Ze względem na osobę mielibyśmy do czynienia, gdyby taki
pożytek z beneficjenta nie zachodził. W końcówce korpusu kwestii Gweryk dopowiada, że ani
pełniejsze wykształcenie, ani świętość życia nie przesądzają ostatecznie o przydatności dla Kościo-
ła. Zbieżność stanowiska Tomasza z rozstrzygnięciem Gweryka jest widoczna już na pierwszy
rzut oka. Zob. też, J.-P. Torrell, Introduction historique et théologique, w: tamże, s. 133–134.
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nie oznacza to, że faktycznie należy zacząć dziesięcinę egzekwować tam, gdzie
się tego dotąd nie czyni, ponieważ może to zrodzić zgorszenie⁵⁴.

Przynależność obowiązku łożenia na Kościół do prawa naturalnego czyni ten
nakaz bezwyjątkowym, co przesądza o rozstrzygnięciu kwestii drugiej, ewen-
tualnemu zwolnieniu z dziesięciny biednych, zwłaszcza jeżeli mają płacić ją
bogatym kapłanom. Zwolnienie takie nie jest możliwe. Analogiczna sytuacja
zachodzi w przypadku zakupu towaru, za który tyle samo ma zapłacić biedny
co bogaty⁵⁵.

Rozważania na temat jałmużny dają Tomaszowi sposobność do określenia
formy zawiadywania majątkiem przez duchownych, co stanowi też ich najistot-
niejszy element. Niemniej chronologicznie ich punktem wyjścia jest artykuł po-
święcony obowiązkowi udzielania jałmużn biednym z tego, co samemu posiada
się w nadmiarze (VIII, 6, 2[12]). Według Tomasza obowiązek taki zachodzi,
ale jest opatrzony pewnymi dodatkowymi warunkami: biedny musi cierpieć wy-
raźny niedostatek i sam musi się upominać o pomoc, zobowiązanie do udzie-
lania pomocy nie jest też absolutne, nie ma obowiązku pomocy wszystkim ani
każdemu, ale wybór, komu pomóc, należy do udzielającego wsparcia. Efektem
jałmużny ma być zaradzenie skrajnemu ubóstwu, a nie wyrównanie stanu posia-
dania bogatych i biednych⁵⁶.

Bardzo podobne zasady obowiązują też duchownych przy udzielaniu jałmużn
potrzebującym (VI, 7, 1[12]), z tą tylko różnicą, że muszą oni mieć świadomość,
że nie są właścicielami — jak świeccy, o których mówił poprzednio omówio-
ny artykuł — dóbr, które rozdają, ale tylko ich dysponentami — szafarzami.
Z góry część tych dóbr jest przeznaczona dla biednych, w przypadku niektó-
rych instytucji kościelnych, takich jak szpitale nawet większość. Zarządcy takich
dóbr muszą najpierw w swoim sumieniu dokonać podziału dóbr pozostających
w ich gestii na swoje potrzeby i resztę, w której mieści się też pomoc biednym.
Natomiast miara koniecznych potrzeb, którym trzeba zaradzić, jest ostatecznie
oceniana przez szafarza i nie podlega ogólnym regulacjom ilościowym⁵⁷. Ta sa-
ma kwestia, tzn. ograniczony zakres własności dóbr, jest szczególnie wyraźna
w kwestii dotyczącej jałmużn udzielanych przez dominikanów, którzy przecież
sami utrzymują się z jałmużn (III, 6, 1[15]). Skoro więc jałmużny daje się ze
swojego majątku, to dobra rozdawane przez mendykantów nie są prawdziwymi
jałmużnami, a więc nie mogą dawać zasług moralnych. Tomasz odpowiada, że
zakonnicy pozbawieni własności prywatnej są nadal zarządcami dóbr, więc ich

⁵⁴Quodl., II, 4, 3[8], corp.
⁵⁵Quodl., VI, 5, 4[10], corp.
⁵⁶Quodl., VIII, 6, 2[12], corp.
⁵⁷Quodl., VI, 7, 1[12], corp.
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dary mają moc zasług, a ich sytuacja ogólna nie różni się zasadniczo od sytuacji
innych duchownych⁵⁸.

Co zrozumiałe z uwagi na publiczność — będącą też do pewnego stopnia
współtwórcą Tomaszowych Quodlibetów, a w odniesieniu do ich tematyki moż-
na zaryzykować twierdzenie, że była ich twórcą — gros uwagi Akwinata po-
święcił sprawom majątkowo-finansowym Kościoła i księży. Jednakże nie prze-
szkodziło mu to zwrócić uwagi na kilka problemów charakterystycznych dla
świata świeckich w tym aspekcie. Chodzi mianowicie o artykuły Czy sprzedaw-
ca jest zobowiązany ujawnić nabywcy wadę rzeczy sprzedawanej (II, 5, 2[10]),
Czy można zgodnie z prawem zatrzymać to, co się zyskało w wyniku dozwolonego
obrotu pieniędzmi pochodzącymi z lichwy (III, 7, 2[19]), Czy pojmany przez ra-
busiów, który pożycza pieniądze, by się wykupić z ich rąk, jest zobowiązany do ich
zwrotu (V, 9, 1[17]) oraz trzyartykułowa kwestia poświęcona restytucji (XII,
15, 1–3[24–26]).

W pierwszej kwestii, zdaniem Tomasza, sprzedawca nie jest zobowiązany
ujawnić wady swojego towaru, jeżeli odpowiednio obniżył jego cenę, równo-
ważąc wadę. Zasadą nadrzędną jest sprawiedliwość ceny, czyli równa wartość
towaru i zapłaconych zań pieniędzy. Obniżenie ceny połączone z powiadomie-
niem o wadzie byłoby czymś dobrym, ale wykracza poza wymogi sprawiedliwo-
ści. Takie zachowanie byłoby czynem dobrego człowieka, wykraczającym poza
obowiązki moralne. Ponadto, mogłoby ono sprowokować nabywcę do żądania
jeszcze niższej ceny za towar, która byłaby już niesprawiedliwa w przypadku,
gdy sprzedawca już ją odpowiednio obniżył⁵⁹.

W kwestii kolejnej Tomasz skupia się przede wszystkim na uzasadnieniu nie-
prawności lichwy, czego dowodzi w następujący sposób: rzeczy, które można ko-
muś pożyczyć, dzielą się na takie, których wykorzystanie jest zarazem ich skon-
sumowaniem, na przykład wino, oraz takie, w których korzystanie nie oznacza
ich zniszczenia, na przykład dom czy koń. I tak, jeżeli pożyczam komuś konia,
to daję mu możliwość jazdy na nim, ale nie przenoszę nań prawa własności ko-
nia. Zatem mamy do czynienia z dwiema osobnymi rzeczami: koniem i jeżdże-
niem konno, które można zbywać osobno, i ciągnąć z nich dwa osobne i uczciwe
zyski. Natomiast w przypadku wina pożyczenie go zakłada zawsze przekazanie
własności, ponieważ korzystanie z wina, picie go, zawsze oznacza wypicie go,
czyli zniknięcie, nie można bowiem ostatecznie inaczej wykorzystać wina, niż

⁵⁸Quodl., III, 6, 1[15], corp. Problem jałmużn pojawia się w Quodlibetach w innym kontekście
w artykule Czy dominikanom wolno przyjmować jałmużnę od lichwiarzy (XII, 17, 3[30]), gdzie
Tomasz uważa, że generalnie niemoralnie jest korzystać z dóbr pochodzących z przestępstwa,
jakim jest lichwa, ale okoliczności i konieczność zyskania jakichś środków do życia, gdy głosi się
pośród lichwiarzy, stanowią dostateczny argument na rzecz przyjmowania od nich jałmużny.

⁵⁹Quodl., II, 5, 2[10], corp.
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wypijając je. Tak więc mamy tu jedną rzecz i jeden zasadny zysk z niej. Doma-
gać się dodatkowej opłaty w przypadku wina byłoby chęcią dwukrotnej sprzeda-
ży tego samego. Zdaniem Tomasza pieniądze należą do takiej samej kategorii
co wino, nie można inaczej spożytkować pieniędzy, niż wydając je. Jeżeli więc
pożyczkobiorca je zwróci, nic ponad pierwotną sumę pożyczkodawcy się nie na-
leży. To oznacza, że zysk z lichwy jest niesprawiedliwy, sprzeczny z prawem
naturalnym⁶⁰. Jak jednakże pokazuje dalej Tomasz, nie oznacza to, że nie moż-
na korzystać z pieniędzy lichwiarskich w kolejnych interesach, ponieważ można
korzystać z nich w dobry sposób, i wtedy kolejny zysk będzie uprawniony⁶¹.

W kwestii dotyczącej konieczności bądź nie zwrotu pieniędzy pożyczonych
na wykupienie się z rąk złoczyńców najważniejsza jest Tomaszowa interpreta-
cja zasady: „w przypadku wyższej konieczności wszystko jest wspólne”⁶², ponie-
waż to ona stanowi najważniejszy argument na rzecz niezachodzenia obowiązku
zwrotu takiej pożyczki. Człowiek więziony przez rabusiów znajduje się bowiem
w stanie wyższej konieczności. Tomasz jednakże polemizuje z takim rozwią-
zaniem. Przede wszystkim wskazuje, że w takim przypadku umowa o pożyczce
została zawarta z dobrą wolą jej zwrotu, więc sprawiedliwie jest ją oddać, między
innymi dlatego, by spełnić przykazanie ewangeliczne: „cokolwiek chcecie, żeby
wam czyniono, i wy czyńcie” (Mt 7,12)⁶³. Rozważania Tomasza kończy próba
ścisłej definicji stanu konieczności uzasadniającego uwspólnienie dóbr. Nie mo-
że bowiem być tak, że głodny nie bierze jedzenia, które ma we własnej spiżarni,
ale żąda od bliźniego, by ten podzielił się z nim tym, co ma, jako wspólnym
w sytuacji głodu. By wspólnota dóbr stała się zasadna, konieczność musi być
autentyczna i nieusuwalna przez tego, kto się w niej znalazł⁶⁴.

Nieco bardziej złożony charakter ma Tomaszowe stanowisko w kwestii re-
stytucji dóbr, składa się ono z trzech artykułów: Czy wygnańcy polityczni mogą
domagać się zwrotu swoich dóbr od tych, którzy pozostali w kraju, Czy ktoś, kto w złej
wierze przetrzymuje, jest zobowiązany do zwrotu oraz Czy ktoś, kto zużywa cudze,
jest zobowiązany do zwrotu (XII, 15, 1–3[24–26]). Trzy wymienione artykuły
zajmują się legalnością zasiedzenia, z czego najwięcej wątpliwości budzi legal-
ność zasiedzenia będąca wynikiem konfliktów politycznych. Sytuacja rozpatry-
wana przez Tomasza przedstawia się tak: ktoś zostaje w swoim kraju skazany na
banicję w wyniku konfliktu o władzę w państwie, a jego dobra podlegają konfi-
skacie, a następnie w jakiś sposób trafiają w ręce osób, które w kraju pozostały.
Powstaje zatem pytanie, czy wygnańcowi należy się ich zwrot. O odpowiedzi

⁶⁰Quodl., III, 7, 2[19], corp.
⁶¹ Tamże, ad 1.
⁶²Quodl., V, 9, 1[17], arg. 1.
⁶³ Tamże, corp.
⁶⁴ Tamże, ad 1.
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na to pytanie decyduje, czy banita popełnił jakieś winy i został skazany spra-
wiedliwie. Jeżeli tak, to konfiskata dóbr jest prawna, a ich nowi właściciele nie
mają żadnych zobowiązań wobec banity. Jeżeli natomiast wyrok był niespra-
wiedliwy, zwrot pierwotnemu właścicielowi jest należny⁶⁵. Ponadto, Tomasz
dodaje po pierwsze, że osoby, które przejęły majątek wygnańców niesprawie-
dliwie, nie mogą tłumaczyć się posłuszeństwem wobec decyzji nowych władz,
ponieważ rządzący działają z mocy ludu, więc lud, który sprzyja ich niespra-
wiedliwościom, jest współwinny całej sytuacji⁶⁶. Po drugie, nie można się też
tłumaczyć nowym ustrojem zaprowadzonym przez nową władzę w państwie,
który zmienia porządek polityczny i wyklucza ze wspólnoty banitów, ponieważ
prawo własności, jako część prawa naturalnego, przysługuje osobie niezależnie
od systemu politycznego⁶⁷.

Drugi artykuł z tej kwestii dotyczy legalności zasiedzenia, mianowicie pyta
się w nim, czy ktoś, kto przetrzymuje cudze dobra w złej wierze, czyli wiedząc,
że należą one do kogoś innego, jest zobowiązany do ich zwrotu. Tomasz odpo-
wiada, że taki obowiązek nie zachodzi w myśl reguł prawa cywilnego, w którym
zasiedzenie nie jest zależne od dobrej wiary tego, kto go dokonuje. Prawo ka-
noniczne natomiast uznaje taki obowiązek za zasadny. Różnica ta wynika z od-
mienności celów jednego i drugiego prawa: cywilne zmierza do zaprowadze-
nia pokoju między obywatelami, który byłoby trudniej uzyskać bez instytucji
zasiedzenia, gdyż „każdy, kto by chciał, mógłby przyjść i powiedzieć: »To by-
ło moje«”, co prowadziłoby do bezustannych konfliktów o wszystko i paraliżu
państwa. Natomiast prawo kanoniczne, które jest w tym przypadku wyrazicie-
lem moralności, zmierza do zbawienia, a nikt, kto nie wyrównał szkody, nie
może skutecznie odpokutować za swój grzech⁶⁸. Tomasz dodaje też, że prawo
i prawodawcy mają zarządzać dobrami, ale nie arbitralnie zagarniać je dla siebie
lub rozdawać swoim poplecznikom, bo wówczas przerodzą się w tyranów, a ich
prawa będą takież, więc ich prawność będzie ograniczała się do sądów, które je
respektują, ale nie będzie usprawiedliwiać wobec sumienia⁶⁹. Ta sama dwoistość
rozwiązania występuje też w przypadku obowiązku zadośćuczynienia za rzecz
zużytą do końca, w myśl prawa cywilnego, jeżeli nie została wytoczona sprawa
sądowa, zwrot nie jest należny, a w myśl kanonicznego — należny⁷⁰.

⁶⁵Quodl., XII, 15, 1[24], corp.
⁶⁶ Tamże, 1 i ad 1.
⁶⁷ Tamże, 3 i ad 3.
⁶⁸Quodl., XII, 15, 2[25], corp.
⁶⁹ Tamże, ad 1.
⁷⁰Quodl., XII, 15, 3[26], corp.
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Wątek etycznego aspektu relacji władza — poddani pojawia się w jeszcze
jednym artykule tego samego Quodlibetu, mianowicie w artykule zatytułowa-
nym Czy kaznodzieja powinien zaprzestać głosić na rozkaz władcy świeckiego (XII,
17, 1[29]). Odpowiedź na to pytanie Tomasz uzależnia od tego, czy zakazanie
przez władcę głoszenia jest zgodne w wolą ludu, czy nie. Jeżeli jest zgodne, ka-
znodzieja powinien ustąpić. Jeżeli zaś pośród ludu są wierni i chcący słuchać
głoszenia, kaznodzieja powinien kontynuować swoją pracę skrycie, tak by nie
narażać swoich słuchaczy na represje tyrana. W odpowiedzi na zarzut Tomasz
dodaje: „Nie należy zarzucać niczego, co jest Boże, ze strachu przed śmiercią.
Jeżeli jednak ktoś bez przyczyny i konieczności wystawia się na niebezpieczeń-
stwo, nie czyni mądrze”⁷¹. Nieco inaczej obowiązek ten wygląda w przypadku
kaznodziei, który z urzędu jest duszpasterzem, wówczas obowiązek ten jest bez-
wyjątkowy. Natomiast kaznodzieja z własnej woli nie jest zobowiązany do gło-
szenia, chyba że pojawia się zagrożenie dla czystości wiary, wówczas jej obrona
jest przykazaniem⁷².

Podsumowując Tomaszowe rozważania nad obrotem majątkiem i pieniędzmi
w sferze świeckiej, warto zwrócić uwagę na dwa elementy: pewne podobieństwo
podejścia Tomasza do tych zagadnień do jego stosunku do akceptacji wielości
beneficjów. Po przyjęciu rozwiązania ogólnego, w kwestiach pochodnych To-
masz stara się wypracować pewne znośne rozstrzygnięcia trudności z niego wy-
nikających, tak by osoby, których dotyczą, miały pewne rozsądne i realistyczne
reguły porządkujące ich postępowanie. Podobnie postępuje Tomasz także w od-
niesieniu do kwestii pieniędzy lichwiarskich, wadliwego towaru czy konieczno-
ści zwrotu pożyczek: choć jest świadom, że — zwłaszcza w kwestii powiązanej
z lichwą — mamy do czynienia na początku z jakimś złem czy wątpliwością
moralną, to jednak proponowane przezeń rozwiązania nie mają nic z pryncy-
pialności, są dość życiowe, ich ogólny wydźwięk jest taki, że należy odróżniać
supererogacje moralne od podstawowych obowiązków, których realizacja wy-
znacza pewne normy działania w społeczności, a nie pierwsze.

Drugi istotny element, widoczny w grupie artykułów z Quodlibetu XII, to za-
interesowanie Tomasza etycznym aspektem relacji władza — poddany (dzisiaj
powiedzielibyśmy państwo — obywatel)⁷³. Ogólne wrażenie z analiz Tomasza,
idące zresztą na przekór stereotypowym wizjom średniowiecza jako epoki soju-
szu miecza i pastorału, jest takie, że porządek władzy, państwowy może mijać
się z porządkiem moralnym i w żadnym razie nie może stanowić dla moralne-

⁷¹Quodl., XII, 17, 1[29], ad 2.
⁷² Tamże, corp.
⁷³Zainteresowanie filozofią polityki wydaje się w ogóle ważnym elementem końcowego etapu

Tomaszowej drogi intelektualnej. Wtedy Akwinata rozpoczyna też prace nad Komentarzem do
Polityki Arystotelesa oraz De regno.
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go ostatecznego punktu odniesienia. Władza, ustrój, prawa cywilne mają swój
kamień probierczy w postaci prawa naturalnego i sumienia. Nie można uspra-
wiedliwiać swoich wątpliwych decyzji moralnych posłuszeństwem władzy, co
więcej, są sytuacje, w których moralne jest przeciwstawienie się władzy poli-
tycznej. Władza ma też obowiązki moralne, nie może być narzędziem realiza-
cji arbitralnych decyzji, bo wtedy przekształci się w tyranię, która, nawet jeżeli
przybierze zewnętrzną formę prawa stanowionego, nie przestanie być tyranią,
a prawa będą tyrańskie, czyli będą tylko zalegalizowanym bezprawiem. Postę-
powanie według praw tyrańskich czyni nas współuczestnikami tyranii i obciąża
moralnie, co doskonale widać w przykładzie restytucji majątku wygnańców po-
litycznych. W powiązaniu z tą podstawową intuicją pojawia się też świadomość
istotnej różnicy między prawem cywilnym a życiem moralnym, do którego bar-
dziej przybliża się prawo kanoniczne: jego cel jest zbieżny z ostatecznym celem
całego człowieka, zbawieniem. Prawo cywilne dąży tylko do zapewnienia spo-
koju między obywatelami, łagodzenia konfliktów między nimi.

5. Cathedra magistralis
Ostatnia grupa zagadnień, którą chcemy się tu zająć, to szkic etyki zawodowej
uczonego, robiony przez Tomasza z bardzo bliskiej perspektywy osobistych do-
świadczeń. Zarazem też samo uczestnictwo zakonników mendykantów w ży-
ciu naukowym, szczególnie w jego wydaniu uniwersyteckim, było przedmio-
tem ostrego sporu. Antagoniści mendykantów⁷⁴, w dużym skrócie, chcieli ich
zamknąć w klasztorach, by tam mogli ćwiczyć się w pracach fizycznych (któ-
re zresztą sami uznają obok jałmużny za swoje właściwe źródło utrzymania)
i oddawać modlitwom, na modłę życia monastycznego poprzednich wieków.
W ten sposób dominikanie i franciszkanie, główni protagoniści sporu, automa-
tycznie byliby wyrugowani z życia uniwersyteckiego, pozostawionego klerowi
świeckiemu. Stąd też pierwszym krokiem w Tomaszowym namyśle nad etyką
profesora uniwersyteckiego, a jednocześnie zakonnika z gałęzi mendykanckiej
jest wykazanie, że piastowanie tego rodzaju urzędu mieści się w powołaniu za-
konnika. Taki jest właśnie sens i motywacja Tomaszowych rozważań nad pra-
cą podjętych w ostatniej kwestii Quodlibetu VII ⁷⁵, gdzie dowodzi się, że praca
duchowa też jest formą pracy. W kontekście właściwego powołania mendykan-
tów pojawiło się też pytanie o zajmowanie się studiowaniem; dotyczy tego arty-
kuł Czy ktoś, kto może zająć się zbawieniem dusz, grzeszy, trawiąc czas na studia
(I, 7, 2[14]), choć problem ten raczej narodził się wśród samych dominikanów:

⁷⁴ Ważną postacią tego sporu po stronie świeckich był Wilhelm z St.-Amour, zob. lit. cyt.
w przyp. 34.

⁷⁵Quodl., VII, 7, 2[18], corp.
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jeżeli są oni powołani do głoszenia kazań, to powinni się oddać tej pracy, a nie
uciekać od niej na studia. Odpowiedź Tomasza jest tu jednoznaczna: „lepiej
kształcić w rzeczach dotyczących zbawienia tych, którzy mogą sami poczynić
postępy i pomóc innym, niż prostaków, którzy tylko sami mogą zrobić jakiś po-
stęp”⁷⁶. Co stanowi wyraz przekonania, że głoszenie jest procesem złożonym
i wielostopniowym, tak jak wznoszenie budynku: jest w nim konieczny archi-
tekt, który pouczy robotników, jak ciosać belki i kamienie. Profesor uniwersy-
tecki jest w nim konieczny jak architekt na budowie, jeżeli tylko nie zachodzą
jakieś szczególne okoliczności, które zmuszają do podjęcia bezpośrednich zabie-
gów o zbawienie⁷⁷.

Profesja wykładowcy uniwersyteckiego jest oczywiście poddana podobnym
regułom jak inne formy posługi kapłańskiej czy wszystkie zatrudnienia w ogóle.
Przede wszystkim jej korzeniem nie mogą być złe intencje, na przykład pragnie-
nie sławy (wątek świadczący o wielkiej przenikliwości psychologicznej Tomasza
i ponadczasowy). Twierdzenie takie jest dla Tomasza oczywiste i nie jest rozwa-
żane wprost, lecz pojawia się jako założenie rozstrzygnięcia pytania postawio-
nego w tytule jednego z artykułów ‒ Czy doktor, który zawsze uczył albo głosił
przede wszystkim dla próżnej chwały, ale pokutował w chwili śmierci, ma aureolę
(V, 12, 1[24]). Akwinata odpowiada, że nauczanie dla sławy nie przyniosło za-
sługi uczonemu, a więc pokuta w takim przypadku nie przywraca zasług, bo ich
nie było, więc nie może być powodem odzyskania aureoli zbawienia, chyba że
zyskanie jej będzie nagrodą za sam akt żalu i pokuty⁷⁸.

Poza tym, samo dążenie do uzyskania profesury, w sensie piastowania urzędu
profesora, jest podejrzane moralnie, podobnie jak rozpatrywane już⁷⁹ ubieganie
się o biskupstwo. Niemniej Tomaszowe rozwiązanie tej kwestii przebiega nieco
inaczej niż tej dotyczącej biskupstwa. Tomasz zauważa, że przyjmując profesurę,
nie zyskujemy dostojeństwa, w tym przypadku wiedzy, ponieważ posiadaliśmy
ją wcześniej, a tylko sposobność do jej wykorzystania. Biskupstwo zaś jest dosto-
jeństwem samo w sobie. Podobnie wyższość profesora jest doskonałością czło-
wieka, a nie urzędu, jak jest w przypadku biskupstwa. Wreszcie, do profesury
czyni zdatnym wiedza, a do biskupstwa caritas. Toteż ostatecznie ubieganie się
o profesurę ma inny charakter niż ubieganie się o biskupstwo, ponieważ nie jest
dążeniem do zyskania doskonałości, ale do zyskania środków jej wykorzystania.
Niemniej w praktyce działań społecznych, przyznaje Tomasz, lepiej jest, gdy
impuls do mianowania na profesora pochodzi z zewnątrz, a nie jest inicjatywą

⁷⁶Quodl., I, 7, 2[14], corp.
⁷⁷ Tamże.
⁷⁸Quodl., V, 12, 1[24], corp.
⁷⁹Zob. wyżej, 1, s. 167.
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samego zainteresowanego, ponieważ może ona świadczyć o pewnej zarozumia-
łości, co jest szczególnie naganne, gdy jest ona pozbawiona realnych podstaw⁸⁰.

Mniej oczywiste są rozstrzygnięcia w kwestiach moralnych związanych z na-
uczanymi treściami. Są one przedmiotem dwóch artykułów: Czy jeżeli nauki
jakiegoś doktora odwróciły kogoś od większego dobra, powinien on je odwołać (V, 12,
2[15]) oraz Czy słuchacze różnych profesorów teologii mających przeciwne opinie są
wytłumaczeni z grzechu, jeżeli podążają za fałszywymi opiniami swoich mistrzów
(III, 4, 2[10]). Rozstrzygnięcie pierwszego z nich opiera się na szeregu rozróż-
nień. Po pierwsze, należy wziąć po uwagę, czy nauki odwodzące kogoś od dobra
są prawdziwe, czy fałszywe. Nauki fałszywe oczywiście należy odwołać. Po dru-
gie, w przypadku nauk prawdziwych ich szkodliwość może wynikać z ułomności
nauczającego albo nauczanego. Za ułomność studenta profesor nie odpowiada.
Natomiast jego własna słabość może przejawiać się albo w niewłaściwym dobo-
rze treści do audytorium, gdy profesor „nauki subtelne i wzniosłe przedstawia
prostakom niezdolnym ich pojąć”⁸¹, albo w niewłaściwej formie wykładu, któ-
ra może wywołać u słuchaczy mylne wrażenia, np. usilne chwalenie jednego
słuchacze mogą odebrać jako lekceważenie innych. Co do tego drugiego błędu
w nauczaniu, na profesorze spoczywa obowiązek sprostowania i takiego prze-
formułowania nauk bądź ich objaśnienia, żeby wykluczyć ewentualne złe rozu-
mienia. W pierwszym przypadku, rozwiązania możemy się tylko domyślać, bo
Tomasz nie odpowiada wprost, że należy zaprzestać wykładania albo uprościć
treści, jak w przypadku drugim⁸².

W rozważaniach tych, tak jak miało to miejsce w kilku zagadnieniach roz-
patrywanych wcześniej, Tomasz oczekuje poszerzonej świadomości i wrażliwo-
ści etycznej na skutki własnych działań. Profesor jest zobowiązany przewidzieć
zdolności percepcyjne swoich słuchaczy, możliwe nieporozumienia, które mogą
spowodować jego słowa, i choć działania, które z nich wynikają, nie są, ściśle
rzecz biorąc, jego, to jednak musi on modyfikować swój przekaz tak, by innych
nie narażać na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Drugi z wymienionych artykułów stanowi jakby rewers pierwszego, patrzy na
problem treści przekazywanych na uniwersytecie od strony słuchacza. W kor-
pusie tego artykułu Tomasz odmawia mechanicznego usprawiedliwienia wła-
snego błędu przez wskazanie autorytetu, który coś głosi, jeżeli przedmiotem
wypowiedzi są kwestie wiary i moralności, mające bezpośredni wpływ na zba-
wienie. Na słuchaczu spoczywa obowiązek, jeżeli nie samodzielnej weryfika-
cji, to przynajmniej wzmożonej ostrożności i odruchowego oporu przeciw wąt-
pliwym treściom, z jakiegokolwiek by płynęły źródła. Ostatecznie: „Kto więc

⁸⁰Quodl., III, 4, 1[9], corp.
⁸¹Quodl., V, 12, 2[25], corp.
⁸² Tamże.
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zgadza się z opinią jakiegoś profesora wbrew oczywistemu świadectwu Pisma
albo przeciw temu, co powszechnie głosi się w zgodzie z powagą Kościoła, nie
może wytłumaczyć się z grzechu błędu”⁸³.

Tomaszowe rozważania nad etyką życia naukowego dopełniają dwa zagad-
nienia: Czy można bez grzechu starać się poznać nauki magiczne (IV, 9, 1[14]),
gdzie Tomasz twierdzi, że poznanie nauk magicznych jest dozwolone, jeżeli
jego celem ostatecznym jest wykazanie ich fałszu⁸⁴, oraz Czy ktoś, kto poznał re-
cepturę leku pod przysięgą niewyjawienia jej, jest zobowiązany dotrzymać przysięgi
(XII, 13, 2[22]). Rozwiązanie tej kwestii jest bardziej złożone. Tomasz general-
nie opowiada się w kwestii przysięgania za tym, by nie przysięgać w sprawach,
które godzą w dobro. Taki charakter ma przysięga utajnienia receptury leku.
Zatem lepiej w ogóle nie składać przysięgi. Przysięga taka generalnie nie ma
mocy wiążącej. Ma ją tylko w takiej sytuacji, gdy obydwaj medycy znajdują się
w tym samym miejscu, a pierwszy, czyli autor receptury, jest gotowy ją zasto-
sować w przypadku, który trzeba wyleczyć. Wówczas nie ma sensu chwalenie
się jej znajomością i, w domyśle, roszczenie pretensji do sławy za jej autorstwo⁸⁵.
W tej ostatniej kwestii ujawnia się ważny element Tomaszowej wizji uprawiania
nauki. Otóż jej celem jest dobro wspólne, któremu powinny być podporządko-
wane inne dobra, w tym konkretnym przypadku — jakbyśmy to dziś powiedzieli
w naszym uczonym żargonie — ochrona praw intelektualnych.

III. Próba uogólnienia

Pierwszą cechą Tomaszowej etyki Quodlibetów, łatwo uchwytną przy odniesie-
niu jej do ogólnego programu Arystotelesowych nauk praktycznych, jest specyfi-
ka ich zakresu: Tomasz skupia się przede wszystkim na tym, co odpowiada poli-
tyce i ekonomice Arystotelesa. Oczywiście terminy te występują tu w specyficz-
nych znaczeniach nadanych im przez Arystotelesa, ze znacznym rozszerzeniem
rozumienia polityki, by oznaczała wszelkie relacje jednostki z instytucjami, tak
by zmieścić w tej kategorii też Kościół rozumiany właśnie jako instytucja dzia-
łająca we wspólnocie, oraz ekonomice jako dziedzinie skupionej na relacjach
rodzinnych. Mniej uwagi Tomasz poświęca w Quodlibetach monastyce, którą je-
steśmy skłonni uważać za etykę tout court. Zabieg ten można łatwo zrozumieć,
jeżeli weźmie się pod uwagę genezę quodlibetów jako gatunku pisarstwa nauko-
wego i jego zakorzenienie w życiu umysłowym epoki. Jest dość oczywiste, że
bieżąca uwaga intelektualistów skupia się na kwestiach narzucanych przez kon-
kretne sytuacje i problemy, które przynosi życie, a ono rozgrywa się w wymiarze

⁸³Quodl., III, 4, 2[10], corp.
⁸⁴Quodl., IV, 9, 1[14], corp.
⁸⁵Quodl., XII, 13, 2[22], corp.
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ad alterum, relacji do innych ludzi, mniej w dziedzinie wewnętrznego doskonale-
nia się człowieka, które dla ludzi wieków średnich było mniej dyskusyjne.

Druga cecha Tomaszowej refleksji nad moralnością, tak jak wykładają ją
Quodlibety, to wieloelementowość rozwiązań poszczególnych kwestii oraz kom-
plikacja ich wzajemnych odniesień. W Tomaszowych rozstrzygnięciach kwestii
moralnych jest wiele planów, by znowu posłużyć się metaforyką z zakresu ma-
larstwa. W planie bliskim mamy działającą jednostkę, która musi zdecydować,
jak postępować w danej sytuacji, w dalszym inne uwikłane w sytuację jednostki,
przyjęte reguły postępowania (prawne, zwyczajowe), instytucje społeczne, w naj-
dalszym, spowitym już lekką mgłą perspektywy powietrznej, całą społeczność
i to, jak odbiera czy też ocenia ona przyjęte przez jednostkę rozwiązanie i jakie
wyciąga z niego wnioski dla swoich działań. Każdorazowo Tomasz przykazuje,
by brać pod uwagę wszystkie te elementy, badać wszystkie okoliczności, jakby
to powiedział Arystoteles, podejmowanej decyzji i działania oraz zweryfikować
wszystkie elementy przy pomocy sumienia. Dzięki temu właśnie rozważania
Tomasza, nawet jeżeli w warstwie werbalnej są proste i zwięzłe, nabierają sub-
telności i głębi: u Akwinaty tylko naprawdę bardzo proste kwestie mają proste
rozwiązania, w wielu zaś przypadkach Tomasz powstrzymuje się przed sformu-
łowaniem jednej ogólnej reguły, radząc, by ostateczną decyzję modyfikować sto-
sownie do zmiennych okoliczności.

W tym złożonym pejzażu etycznym można jednak wychwycić pewien po-
wtarzający się w wielu kwestiach schemat, którzy przedstawia się w następujący
sposób: Rzeczywistość zmusza nas do oceny moralnej określonych działań czy
ściślej określonych typów działań. W praktyce społecznej zwykle takie typy
działań mają określone zwyczajowo, czasem też w formie prawa stanowionego
rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia. Argumenty na ich rzecz jednak są dyskusyj-
ne i w obrębie danej społeczności toczy się na ich temat debata. Jednostka, która
prowadzi nad nimi namysł etyczny, musi zdecydować, jak sama ma postąpić
w danej sytuacji albo jak ją ocenić. Ocena ta przede wszystkim musi przymie-
rzyć rozważaną kwestię do reguł prawa naturalnego, które stanowi ostateczną
instancję oceny, prawo naturalne zawiera jednak reguły o charakterze dość ogól-
nym, a ocena musi uwzględniać też wszystkie okoliczności zdarzenia, tak więc
ostateczna decyzja, którą jednostka wcieli w życie, musi być zatwierdzona przez
sumienie. Sumienie też odgrywa ostateczną rolę w kwestii grzeszności bądź
niegrzeszności naszego postępowania, czyli decyduje o jego odniesieniu do celu
ostatecznego człowieka — zbawienia. Specyficzną okolicznością działania jed-
nostki, którą bardzo często Tomasz zaleca brać pod uwagę, jest odbiór społecz-
ny naszego działania, rozpatrywany przeważnie pod nagłówkiem scandalum —
zgorszenia, które mogą spowodować nasze działania. W wielu przypadkach



198 MIKOŁAJ OLSZEWSKI

Tomasz przestrzega, że w myśl powszechnie uznawanej przez scholastyków śre-
dniowiecznych zasady: omne receptum in modo recipientis (wszystko, co przyjmo-
wane, jest przyjmowane na modłę przyjmującego) nawet nasze działania, które
same w sobie są zgodne z prawem naturalnym, ergo moralne, mogą dać asumpt,
przy ich opacznej interpretacji, do działań niemoralnych podejmowanych przez
innych. Za te działania innych podmiotów jesteśmy też odpowiedzialni, zwłasz-
cza jeżeli sami zajmujemy wyższe miejsce w hierarchii społecznej, pełnimy ja-
kieś urzędy dające nam władzę bądź też jesteśmy powołani do nauczania innych.
Ten motyw nagminny i z mocą podkreślany przez Akwinatę można by określić
jako zasadę rozszerzonej odpowiedzialności podmiotu moralnego: rozszerzonej
o odpowiedzialność za działania innych podmiotów, które mogą wziąć nasze
działania za wzór swoich, poddając je niewłaściwej interpretacji. Temu złu ma-
my obowiązek zapobiegać.

Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę w tym schemacie, jest rola pra-
wa. Przede wszystkim, prawo bardzo często jest źródłem dyskusji moralnych,
w tym znaczeniu, że ich przedmiotem są poszczególne zasady, reguły praw-
ne (formułowane w obrębie prawa stanowionego) czy też zwyczajowo przyjęte
normy postępowania. W takim przypadku namysł etyczny stanowi narzędzie
ich weryfikacji bądź krytyki. O czym jednak należy pamiętać, kamieniem pro-
bierczym, do którego przykładamy prawo stanowione czy też zwyczajowe, jest
prawo naturalne, względnie boskie. W dyskusjach nad prawem w pierwszym
znaczeniu Tomasz jest jednak zawsze daleki od źle pojętej pryncypialności, po-
legającej na mechanicznym dostosowywaniu praw stanowionych, zwyczajów do
norm absolutnych. W Tomaszowej refleksji nad moralnością nie ma żadnego
ducha rewolucji, która miałaby polegać na natychmiastowej transformacji za-
stanej rzeczywistości, bez najmniejszego względu na okoliczności. Akwinata
szanuje zasadę mniejszego zła i pewną ostrożną pragmatykę w działaniach po-
dejmowanych w sferze społecznej (jest to uderzające w pojawiającym się czę-
sto wątku scandalum). Widać tu, jak namysł etyczny niejako oscyluje wokół
dwóch rodzajów prawa: stanowionego i naturalnego — czy też jest między nimi
zapośredniczeniem.

Kolejny element, a właściwie pytanie, które narzuca się przy lekturze Quodli-
betów, brzmi tak: czy w wielości i rozmaitości poszczególnych rozpatrywanych
kwestii da się znaleźć jakąś dominantę tematyczną. Wydaje mi się, że tak
w pewnym ograniczonym sensie, ograniczonym do pewnej liczby artykułów
i przy dużej, niemalże maksymalnej generalizacji wyróżnionego tematu, można
zaryzykować twierdzenie, że lejtmotywem Quodlibetów jest zagadnienie podle-
głości władzy i przeciwstawnej jej autonomii wobec niej. Znowu maksymalnie
uogólnione rozwiązanie tego zagadnienia składałoby się z kilku twierdzeń. Po
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pierwsze, jeżeli mówimy o władzy w sensie osobowym, czyli podległości oso-
bom ją sprawującym, to taka władza jest zawsze ograniczona. Władza u Toma-
sza, wszystko jedno, świecka czy duchowa, nie jest absolutna, jest podporząd-
kowana prawu, celom, które ma urzeczywistniać, zrelatywizowana do właściwej
sobie jurysdykcji, zakresu obowiązywalności. Stosownie do tego jednostka w re-
lacjach z władzą ma sferę autonomii, gwarantowaną przez prawo naturalne. Nie
jest tak, że w sytuacjach konfliktu poddany stoi na przegranej pozycji wobec wła-
dzy — władcy, który wyznacza i narzuca reguły prawa oraz je interpretuje i eg-
zekwuje, broni go prawo naturalne, które jest on władny interpretować tak samo
jak władca. Po drugie, jeżeli mówimy o podległości jednostki prawu, pamiętaj-
my, że ostateczną instancją oceny moralnej jest sumienie jednostki. Ono i ona
interpretują prawo w znaczeniu zastosowania go do określonego zdarzenia, któ-
re obejmuje też cały szereg okoliczności nieuwzględnianych przez zawsze dość
ogólne reguły prawa. W ten sposób, ostatecznie jednostka — poddany (w zna-
czeniu podległości zarówno władcy, jak prawu) ma sferę wolności, gwarantowa-
ną z jednej przez system prawny, a z drugiej przez to, że ostateczną instancją
ocen moralnych konkretnych sytuacji jest jej sumienie.

Po tych kilku uwagach charakteryzujących refleksję etyczną Tomaszowych
Quodlibetów trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stanowią one razem jakiś
rzeczywisty wyróżnik na tle całej twórczości Tomasza, uzasadniający wyodręb-
nianie jej jako osobnej podkategorii w badaniach nad jego dorobkiem. Oczy-
wiście nie jest tak, że tematy i sposób rozwiązania problemów obecne w Quod-
libetach radykalnie odbiegają od listy zagadnień i odpowiedzi, które możemy
znaleźć na przykład w Summie teologii czy Komentarzu do Sentencji, o czym
przekonuje choćby rzut oka na miejsca paralelne zamieszczone w edycji Quodli-
betów (większość artykułów ma w nich swoje odpowiedniki; mniej odnośników
znajdziemy do Komentarza do Etyki). Podobnie też rozwiązania w trzech wy-
mienionych dziełach są zbieżne. Niemniej daje się zauważyć wyraźna specyfika:
są w Quodlibetach tematy, których nie znajdziemy gdzie indziej, i ogólnie
tematyka etyczna w Quodlibetach jest inaczej skonstruowana: nie ma w nich
szczegółowych analiz poszczególnych cnót, co wypełnia znaczne partie Summy,
są za to analizy konkretnych przypadków, jakbyśmy powiedzieli w języku praw-
niczym — kazusów do rozstrzygnięcia. Odrębność Quodlibetów wynika więc
bardziej z formy dzieła, odmiennej niż Tomaszowych syntez, niż z treści. Z kolei
forma ta wynika z genezy quodlibetów i roli, jaką pełniły w życiu intelektualnym
epoki. Dla jednego i drugiego konstytutywne jest sprzężenie wysiłku intelektu-
alnego autora quodlibetów z oczekiwaniami jego publiczności i bieżącym tłem
ogólnokulturowym (w którym mieści się tak życie intelektualne, jak zjawiska
życia społecznego, gospodarczego czy nawet politycznego). Taki kontekst zbliża
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dobór treści poruszanych w Quodlibetach do tego, co dziś zwykle określa się jako
debaty światopoglądowe. Czytając Quodlibety, możemy zobaczyć, co mówi To-
masz w podobnych rodzajowo sytuacjach, co zachęca, by pewne elementy jego
sposobu rozwiązywania ważnych dla jego czasów problemów próbować odnieść
do naszych. Summa summarum, specyfika etyki Quodlibetów polega na tym, że
dzięki nim możemy zobaczyć Tomasza etyka w szczególnej roli, polemisty —
ciśnie się na usta słowo ‘publicysty’ — możemy zobaczyć, jak etyka wysokiej
próby intelektualnej działa w przestrzeni rozwiązywania konkretnych sporów,
a zwłaszcza jak powinna działać w przestrzeni społecznej⁸⁶.

Na samo zakończenie rozważań o etyce Tomaszowych Quodlibetów chciał-
bym jeszcze wrócić do wielkich paradygmatów odczytania jego etyki, o których
była mowa na wstępie. Czy etyka Quodlibetów jest bardziej filozoficzna, czy teo-
logiczna, ile w niej objawienia, ile Arystotelesa, czy jest bliższa Summie, czy
Komentarzowi do Etyki? Z jednej strony lektura Quodlibetów wydaje się wspie-
rać wizję Tomaszowej etyki jako z gruntu teologicznej, choćby przez przynależ-
ność gatunkową kwestii quodlibetalnych do pisarstwa teologicznego czy tekstu-
alne podobieństwa do Summy teologii, wprost teologiczną tematykę kluczowych
kwestii oraz, co za tym idzie, rolę odniesień biblijnych w argumentacjach uza-
sadniających rozwiązania. Z drugiej jednakże, sporo jest także w samych roz-
wiązaniach elementów rodem z Arystotelesa i to zajmujących dość kluczowe
miejsce w strukturze rozważań, weźmy choćby jako przykład adagium głoszą-
ce, że czyn należy oceniać z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, czy au-
tonomię ekonomiki (sfery rodzinnej) wobec polityki. Ostatecznie więc trudno
etykę Quodlibetów brać jako argument rozstrzygający na rzecz jakiegoś członu
w wyliczonych wyżej alternatywach. W Quodlibetach, tak jak we wszystkich de-
batach o szerokim zakresie i odbiorze, splatają się elementy z różnych porząd-
ków, a wysiłki idą nie w kierunku, by je powyodrębniać i zhierarchizować, ale
by uczynić z elementów nawet heterogenicznych jedną strukturę, która będzie
sprawna i przekonująca jako źródło norm postępowania w praktyce jednostko-
wej i wspólnotowej.

⁸⁶Chciałbym tu zwrócić uwagę, że moje wnioski w tej materii nie są w istocie dalekie od sfor-
mułowanych wcześniej uwag na temat duszpasterskiego nachylenia Tomaszowych Quodlibetów
podkreślanego w studium Boyle’a (zob. wyżej, przyp. 6). Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to
właśnie cura animarum jest podstawową formą obecności większości publiki Akwinaty w sferze
społecznej i że ma ona zbieżny cel z etyką jako całością, doskonalenie moralne człowieka, którego
ultymatywnym celem jest osiągnięcie zbawienia, to zbieżność stanie się uderzająca.
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THE ETHICS OF ST THOMAS’S QUODLIBETS

S u m m a r y
A significant part of St Thomas’s quodlibetal questions is devoted to moral is-
sues. The very fact of their presence and frequency encourages us to question
their general characteristics and their relation to other Aquinas’s ethical writ-
ings. Many of the gems of Thomas’s moral considerations as espoused in his
Quodlibets can be explained by their literary genre, especially by the influence
of their audience on the topics dealt with in them. As quodlibetal questions
reflect the expectations and interests of their audience, it is obvious that they
must touch current and urgent issues, constituting the body of themes compara-
ble to contemporary publicist and world-view discussions. The topics discussed
by Aquinas in his Quodlibets are centred around five notions: power, obedience,
family law, circulation of money and goods, and the academic profession. The
focus on those concepts and particular problems implicit in them is accompa-
nied by an almost total absence of theoretical ethical issues (virtues, law, action
in general etc.). Apart from the topics, there are some elements in the solu-
tions of particular questions that recur in Aquinas’s Quodlibets and they seem to
constitute a kind of a framework of his normative ethics: Thomas always shows
the complexity of moral questions and rejects simplistic solutions; he places the
emphasis on the consequences of our decisions in the wider social perspective
(advices to avoid the scandalum, even if our conduct is justifiable in itself ); he pre-
vents from the destruction of the actual state of affairs in the name of a sudden
and total moral revolution.

The listed features of Aquinas’s ethical reflection from his Quodlibets, al-
though they are not totally absent in his remaining writings, seem to adequately
characterise their contents and distinguish them. Ultimately, they seem to jus-
tify speaking about the ethics of Thomas’s Quodlibets.

Keywords: quodlibetal questions, ethics, power, obedience, family law,
circulation of money and goods, the academic profession
Słowa klucze: quodlibet, etyka, moralność, władza zwierzchnia w Ko-
ściele, posłuszeństwo w zakonie, władza rodzicielska, beneficja kościelne,
zarządzanie pieniądzem i dobrami, profesor uniwersytecki


