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Na próżno usprawiedliwiamy się od wieków,
Zło nie tkwi w diable, lecz tkwi w człowieku.

Sebastian Poskier

Złem jest złe używanie dobra.

Augustyn z Hippony

Wstęp

Próba rekonstrukcji myślenia o złu ojca Mieczysława A. Krąpca nastręcza wielu
trudności, bo choć jest to myśl spójna, logiczna i konsekwentna — i tym sa-
mym spełnia wszystkie wymogi wyrafinowanej myśli filozoficznej — to jednak
jest ona również złożona, wielopłaszczyznowa i niekiedy dla czytelnika trud-
na. Zapoczątkowane w polu metafizyki badania nad fenomenem zła stopniowo
przechodzą w analizy epistemologiczne i aksjologiczne, by zwieńczenie swe zna-
leźć w dyskursie przekraczającym ramy filozofii, który wikła się w zagadnienia
światopoglądowe.

Tytułem wstępu podkreślić jeszcze należy, że opisu fenomenu zła w myśli
Krąpca można dokonać z dwóch perspektyw, tj. ujęcia bytu w aspekcie statycz-
nym i ujęcia bytu w aspekcie działania. „Najogólniejszy więc podział zła w pier-
wotnym schemacie okaże się następujący:

1. byt w aspekcie statycznym,
a) w oparciu o części istotne (zło kosmiczne): kres przemian i śmierć

istot żyjących,
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b) w oparciu o części integralne: ból jako przejaw utraty części integral-
nej oraz nieforemność tworów sztuki.

2. Byt w aspekcie działania,

a) przejawy deformacji życia wegetatywnego oraz przejawy deformacji
życia zmysłowego,

b) przejawy deformacji (braku) życia intelektualnego: intelektualny
błąd i zło moralne”¹.

Pierwsza perspektywa nie stanowi przedmiotu zainteresowania niniejszego
tekstu. Natomiast w aspekcie drugim pominięte zostaną przejawy deformacji
życia wegetatywnego i zmysłowego, a uwaga zostanie skoncentrowana na prze-
jawach deformacji (braku) życia intelektualnego — na złu moralnym.

1. Zło jako brak — kilka uwag

„Wszystko, co istnieje, co jest bytem, jest dobrem. Zło — to tylko bytowy brak”².
Tymi słowami Krąpiec wprowadza czytelnika w problematykę zła. Koncepcja
zła jako „ułomności bytu”, „zepsucia bytu”, „braku” czy „niebytu” jest propozy-
cją nienową w filozofii europejskiej, stanowi ona podstawowy aspekt klasycznej
refleksji nad złem.

Antecedensów prywacyjnej koncepcji zła poszukiwać można już w szkole me-
garyjskiej, gdzie odnajdujemy koncepcję jedności „bytu” i „dobra”³. Megarejczy-
cy jedynie dobru przypisywali istnienie, wszystko zaś, co dobrem nie było, było
uznawane za „nie-byt”. Kluczowa jednak dla prezentowanego rysu jest propo-
zycja św. Augustyna, który wprowadził kategorię „mniejszego dobra” czy też
„braku dobra” na określenie zła. W odpowiedzi Faustusowi odpowiedzialnym
za zło Augustyn uczynił wyłącznie człowieka, twierdząc, że „człowiek potrafi
grzeszyć i negować Boga; jeśli jednak nie chce, nie czyni tego […]. Początek
grzechu zatem płynie z woli. A tam, gdzie jest początek grzechu, tam też jest
początek zła”⁴. W ten sposób zło nie może pochodzić od dobrego Boga, ani bez-
pośrednio, ani pośrednio. W konsekwencji całe stworzenie, jako pochodzące od

¹A. Krąpiec, Dlaczego zło?, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 104.
²M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1988,

s. 198.
³Motywy prywacyjnej koncepcji zła odnajdujemy również w myśli Platona, Arystotelesa czy

Plotyna.
⁴Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi, XX, 22, cz. 2, tłum. J. Sulowski, Warszawa: Akademia

Teologii Katolickiej, 1991, s. 22. Warto w tym miejscu podkreślić, na co zwraca uwagę Stefan
Swieżawski, że wola jako byt jest dobra — nie musi grzeszyć.
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Boga, jest dobre. To człowiek dopuszcza się zepsucia dobra, a pomniejszając je,
ponosi odpowiedzialność za „brak dobra” w świecie.

Jednakże dopiero „synteza filozofii hellenistycznej z religią chrześcijańską,
głoszącą absolutną wszechmoc i dobroć Boga, pozwoliła — i to nie bez nie-
ustannie prowadzonej polemiki z koncepcjami dualistycznymi — ukształtować
się filozofii traktującej zło jako »brak«, »niebyt«, względnie jako nieracjonalną
ułomność bytu”⁵.

Rodzaj „braku”, o którym mówi Krąpiec, posługując się terminologią arysto-
telesowską, nie dotyczy „bytu jako bytu”, a „nieobecności jakiejś formy w pod-
miocie zdolnym ją posiadać (carentia formae in subiecto capaci)”⁶. Otóż, w wy-
różnionych w strukturze bytu dwóch częściach — integrującej i doskonałościo-
wej — występuje brak. Część integrującą konstytuują elementy odpowiedzialne
za materialną całość bytu, a część doskonałościową te, które są odpowiedzial-
ne za stopień jego doskonałości. „Istnieją bowiem w rzeczy entia quo (elementy
bytowe), które nie dadzą się przedstawić w języku poznawczym, pojęciowym,
niebytowo”⁷. Dostrzeganie braków określonych elementów w obu wymienio-
nych wyżej częściach bytu można nazwać rozpoznawaniem zła, zaś samą rzecz
dotkniętą brakami Krąpiec określa jako „rzecz złą”⁸. Co ważne, brak bytowy
nie zachodzi w części istotowej, konstytutywnej bytu. Składniki tej części czy-
nią go bytem, stanowią o tym, że jest on tym, czym jest, więc jakikolwiek brak
powodowałby jego rozpad⁹.

Zło metafizyczne jawi się więc jako brak jakiegoś elementu składowego bytu.
„Dlatego też zło samo z siebie nie istnieje, nie jest jakąś postacią bytu, jakąś jego
pozytywną naturą”¹⁰. Tak więc, choć zło przejawia się człowiekowi w porząd-
ku poznawczym, jest doświadczane, to jednak nie istnieje. Jak słusznie zauważa
Ryszard Wiśniewski, „ojciec Mieczysław Krąpiec uważa, że zło dane w doświad-
czeniu jest tylko przejawem zła jako braku doskonałości bytu, że zło nie istnieje
tak, jak jest dane w doświadczeniu, że symbolika zła wikła nas w teorię podmio-
tu, podczas gdy zło jest przedmiotowe”¹¹. Sposób poznawania okazuje się nie-
adekwatny do sposobu bytowania. Zło, którego doświadczamy, które rozpozna-
jemy jako zło, nie ma swojego odpowiednika po stronie bytu — nie istnieje sub-
stancjalnie. Wytłumaczyć je można tylko przez naturę podmiotu, w której się

⁵R. Wiśniewski, O przedmiocie i metodach filozofii zła, w: Studia z dziejów filozofii zła, red.
R. Wiśniewski, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999, s. 7.

⁶M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 73, 142 i nast.
⁷ Tamże, s. 65.
⁸Zob. tamże, s. 75.
⁹Zob. tamże, s. 88–89.

¹⁰M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, s. 198. Szczegółową analizę zła pojętego jako
pozytywna natura zob.: M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 39‒68.

¹¹R. Wiśniewski, O przedmiocie i metodach filozofii zła, s. 11–12.
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ono uobecnia nie w części istotowej, lecz jako „brak” w części doskonałościowej.
W przypadku bytu, jakim jest człowiek, jest to dziedzina moralna. W części
istotowej bytu ludzkiego nie może występować żaden brak, ponieważ człowiek
przestałby być człowiekiem — przestałby istnieć.

2. Zło moralne

Poznawanie koncepcji zła moralnego w filozofii Krąpca wymaga przeprowadze-
nia wielu wielopłaszczyznowych analiz. Trzonem niniejszej staną się trzy ele-
menty składowe ludzkiego postępowania moralnego: cel, wzór i sprawca. Cel,
czyli motyw ludzkiego działania, którym ma być dobro. Wzór — ostateczny
motyw działania i jego ukierunkowania. Sprawca, czyli decyzja, która podjęta
zostaje przy użyciu woli i rozumu.

2.1. Dobro-cel
Krąpiec przyjmuje założenie, że człowiek z natury jest istotą moralną, że moral-
ność jest cechą ogólnoludzką¹². Na tę uniwersalność natury ludzkiej wskazuje
odzywający się w każdym człowieku wewnętrzny głos — syndereza (syndere-
sis), czyli prasumienie — niosący z sobą pierwotną znajomość zasad moralnych,
pierwotne prawo natury — prawo moralne, którego treść odnajdujemy w To-
maszowej Summie: „Dobro należy czynić i dążyć doń, a zła należy unikać”¹³.
Syndereza ujawnia to prawo, odsłania je, zaś człowiek, który usłyszy jej głos,
zobowiązany jest do odpowiedzi. Udzielić jej można przez zachowanie życia
(żyj!), jego przekazanie (przekazuj życie!) oraz integralność życia (rozwijaj się!).
Te trzy ludzkie aktywności stanowią porządek prawa naturalnego.

Koncepcja synderezy Krąpca nawiązuje do myśli św. Tomasza z Akwinu,
w której prasumienie jest sprawnością rozumu praktycznego odsłaniającą pierw-
sze zasady w sferze działania. Nadmienić w tym miejscu należy, że w polu docie-
kań rozumu spekulatywnego Akwinata definiował pierwsze zasady jako „to, od
czego coś pochodzi” — pierwsze zasady bytu, poznania i działania. W sferze
moralności zaś pierwsze zasady tworzą fundament prawa naturalnego. Dlate-
go św. Tomasz z Akwinu pisał, że „o prasumieniu mówi się, że pobudza do
dobrego, a wzdraga się przed złem, w sensie: w oparciu o pierwsze zasady szu-
kamy właściwej drogi postępowania, a znalezioną osądzamy również w oparciu

¹²Zob. np.: Rozmowy z Ojcem Krąpcem. O etyce. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem roz-
mawia Piotr Jaroszyński, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2014, s. 67–69.

¹³Św. Tomasz, ST, I–II, q. 94, a. 2. (Wszystkie cytaty z Summy teologii za wydaniem lon-
dyńskim: św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Londyn: Veritas, dostępnym na stronie:
http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm).
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o nie”¹⁴. Krąpiec podtrzymuje tezy Akwinaty i podkreśla, że „jeśli synderesis jest
w porządku poznania praktycznego odpowiednikiem tego, co w dziedzinie teo-
retycznej stanowi intuicja intelektualna pierwszych zasad (będących różnorakim
poznawczym ujaśnieniem treści bytu, rzeczy, jedności, prawdy i dobra) wraz
z zasadniczym ich mądrościowym zsyntetyzowaniem, to w porządku działania
(postępowania) synderesis stanowi także zespół pierwszych zasad życia moralne-
go, opartego na naturalnym prawie »realizowania dobra«”¹⁵. Nie należy jednak
utożsamiać prasumienia z sumieniem. Pierwsze zasady synderezy mają charak-
ter uniwersalny. Nie stosują się do poszczególnych czynów, to dopiero sumienie
dokonuje ich aktualizacji. Już Akwinata podkreślał, że prasumienie jest spraw-
nością (habitus), a sumienie czynnością (conscientia)¹⁶. Krąpiec sumienie nazywa
„współświadomością”. Chodzi tutaj o refleksję towarzyszącą poznaniu, która re-
alizuje się w momencie dokonywania przez człowieka wyboru¹⁷.

Zdaniem Krąpca prasumienie odsłaniania dobro, które jest ludzkim przezna-
czeniem; dobro, które jest pożądane przez każdego człowieka¹⁸. Syndereza jest
neutralna moralnie, więc w sposób bezstronny wskazuje to dobro. Tomasz pisał
wprost, że wiedza prasumienia „pochodzi od jakiegoś najpewniejszego pozna-
nia, które nie może podlegać błędowi”¹⁹. Okazuje się jednak, że człowiek może
tego wskazania nie odczytać. Urodzony ze skazą naturalną (katolicyzm mówi
tutaj o grzechu pierworodnym), wewnętrzną dysharmonią, człowiek może nie
usłyszeć głosu synderezy. W tym miejscu z pomocą w realizacji celu, jakim jest
dobro, przychodzi „prawe pożądanie woli” (rectitudo voluntatis)²⁰. Jest to natu-
ralne przyporządkowanie człowieka, jego woli i pożądania do dobra. W historii
filozofii termin rectitudo voluntatis znany jest od czasów wczesnoscholastycznej
myśli Anzelma z Canterbury, dla którego „prawością [zgodnością — A.B.] wo-
li jest pragnąć tego, co ona powinna pragnąć”²¹. Krąpiec podkreśla jednak, że

¹⁴Św. Tomasz z Akwinu, ST, I, q. 79, a. 12.
¹⁵M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005, s. 303.
¹⁶Św. Tomasz z Akwinu, ST, I, q. 79, a. 12–13.
¹⁷ „Świadomość budzi się w nas w momencie »zderzenia się« ze światem. Ja mam świadomość

rzeczy, a równocześnie budzi się we mnie refleksja towarzysząca mojemu poznaniu i ta właśnie
refleksja towarzysząca jest tym istotnym momentem, jest conscientia” — Rozmowy z Ojcem Krąp-
cem. O etyce, s. 90. Krąpiec wyszczególnia trzy rodzaje sumienia: przeduczynkowe, równoczesne
z uczynkiem i pouczynkowe. Pamiętać jednak należy, że sumienie to świadomość, a cechą świa-
domości jest ciągłość, tak więc wyróżnione rodzaje sumienia mają wartość wyłącznie opisową.

¹⁸Zob. św. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe o dobru. O pożądaniu dobra i o woli,
kw. XXII, a. 1, tłum. A. Białek, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 72 i nast.

¹⁹Św. Tomasz z Akwinu, O synderezie, tłum. A. Białek, przejrzeli: M.A. Krąpiec, A. Mary-
niarczyk, „Człowiek w Kulturze”, 11 (1998), s. 266.

²⁰M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 302.
²¹T. Grzesik, Nauka o Wcieleniu i Odkupieniu u św. Anzelma z Canterbury, „Otwarte Refera-

rium Filozoficzne”, 3 (2010), s. 53.
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prawość woli ma charakter dynamiczny. Tak więc, by to naturalne przyporząd-
kowanie nie zostało zniekształcone, prawe pożądanie woli należy ustawicznie
kształtować. „Tylko prawość woli, która się kształtuje ciągle i nieustannie przez
podporządkowanie się realnym i obiektywnym dobrom, daje gwarancje podej-
mowania decyzji moralnie dobrych, czyli unikania zła moralnego”²².

Jak wyżej wzmiankowano, przeznaczeniem człowieka jest dobro. Podążając
śladem Arystotelesa, Krąpiec utożsamia dobro z celem²³. Relacja dobra do celu
jest relacją potencji do aktu. Nakierowanie woli na cel jest wyrwaniem dobra
z uśpionej potencjalności, jego aktualizacją. Zatem celem, ku któremu wzbu-
dza się ludzka wola, jest właśnie dobro. Cel jest pierwszym czynnikiem moty-
wującym ludzkie działania i racją dla ludzkiego chcenia. Dobro-cel, o którym
pisze Krąpiec, to Bóg²⁴. Już Akwinata pisał, że „Bóg, przez to, że jest pierwszą
przyczyną sprawczą, działa we wszystkim, co działa, tak przez to, że jest celem
ostatecznym, jest pożądany w każdym celu”²⁵. Otóż środkami do Dobra-celu
ostatecznego są wskazane przez tradycję filozofii klasycznej dobra szczegółowe:
dobro przyjemne (bonum delectabile), użyteczne (bonum utile) i godziwe (bonum
honestum).

Dobro przyjemne jest działaniem oderwanym od podmiotu. Człowiek pożą-
da dobra przyjemnego wyłącznie ze względu na to, że sama funkcja pożądania
tego dobra „jest pożądalna”. Dobro użyteczne jest środkiem do celu, jest przy-
porządkowane celowi, którym jest dobro godziwe²⁶. W tym wypadku dobro jest
pożądane ze względu na inne dobro. Natomiast dobro godziwe może być celem
samym w sobie i jako takie powinno stać się celem ludzkiego działania. Krąpiec
wskazuje, że tym dobrem może być wyłącznie człowiek, tylko człowiek bowiem
spośród wszystkich bytów istnieje „w sobie”. Kategoria ‘w sobie’ odnosi się do

²²M.A. Krąpiec, Ja-Człowiek, s. 303. Por. M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 126.
²³ „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno działanie, jak i posta-

nowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie określono dobro jako cel wszelkiego
dążenia” — Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1094 a 1, tłum. D. Gromska, w: tenże, Dzieła
wszystkie, t. 5, Warszawa: PWN, 1996, s. 77. Zob. też: Z. Pańpuch, O naturze dobra pożądane-
go przez człowieka, w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe o dobru. O pożądaniu dobra
i o woli, s. 275 i nast.

²⁴ „Można zatem powiedzieć, że cele działania natur znajdują się już w intelekcie Absolutu,
który tak utworzył byty i nadał im takie właściwości, że one nieświadomie działając realizują myśl
Absolutu, od którego wszystko, co przygodne, jest też pochodne” — M.A. Krąpiec, Metafizyka.
Zarys teorii bytu, s. 189. Por. A. Maryniarczyk SDB, Dobro bytu, w: św. Tomasz z Akwinu,
Dysputy problemowe o dobru. O pożądaniu dobra i o woli, s. 219‒220.

²⁵Św. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe o dobru. O pożądaniu dobra i o woli, kw. XXII,
a 2, s. 88.

²⁶ „Dobro użyteczne (bonum utile) znajduje się w porządku środków przyporządkowanych ce-
lowi, a więc „pociągających” nie tyle mocą własną, ale mocą celu” — Rozmowy z Ojcem Krąpcem.
O etyce, s. 41.



ZŁO MORALNE W TOMIZMIE EGZYSTENCJALNYM MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA 301

rdzenia człowieczeństwa — mówić można w tym miejscu o „ja”, „jaźni” czy
„duszy”. Tylko taki byt substancjalno-osobowy jest bytem we właściwym sensie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że choć w każdym człowieku istnieje pra-
gnienie dobra, które jest inspiratorem ludzkich działań, to jednak „żadne z dóbr
nie jest w stanie w pełni zadowolić człowieka, ponieważ człowiek jest w swo-
jej najgłębszej naturze przyporządkowany Dobru Najwyższemu, które jedynie
może go nasycić i upełnić”²⁷.

Myśl o istnieniu Bytu Absolutnego zostaje wyprowadzona z obserwacji ludz-
kiego istnienia, jego przygodności i partycypalności. „Przygodność bytu ludz-
kiego objawia się nie tylko w samej jego strukturze, a więc w jego złożoności,
podzielności, czasowości trwania, ale także w sposobie jego działania”²⁸. Party-
cypalność zaś oznacza, że jego własna bytowość musiała mu zostać dana od Bytu
Pierwszego. W tym sensie Krąpiec mówi, że „obraz odsyła do wzoru”, jako że
Bóg staje się ostateczną racją bytowania przygodnego. Te rozważania prowadzą
wprost do drugiego czynnika biorącego udział w ludzkim postępowaniu moral-
nym — wzoru.

2.2. Wzór
Jak wyżej wspomniano, człowiek istnieje partycypalnie, czyli jako byt szczegó-
łowy pochodzi od Bytu Pierwszego. Ponadto, człowiek jest bytem jednostko-
wym i indywidualnym. Krąpiec wskazuje, że „w Boskim intelekcie każda rzecz
ma swoją odrębną ideę, tzn. każdą rzecz Bóg odrębnie zaplanował i odrębnie
poznaje”²⁹. Oznacza to, że różnica zachodząca między bytami szczegółowymi
sięga aż do poziomu substancjalnego. Co ciekawe, Bóg, który stworzył człowie-
ka, sam „jest partycypowany jako wzór, sprawca i cel”³⁰. Wskazuje to na fakt,
że „regułą ostateczną postępowania człowieka jest Absolut (prawo odwieczne),
który stworzywszy ludzką naturę i świat rzeczy, jest ostatecznym gwarantem
prawidłowości naturalnych rozumnych skłonności ku rzeczywistym dobrom”³¹.
Prawo odwieczne Krąpiec definiuje za Tomaszem jako „Boską mądrość, która
nadaje kierunek wszystkim czynnościom i poruszeniom”³². To Bóg jest osta-
teczną regułą postępowania i gwarantem ogólnego porządku. „Odwieczne za-
tem prawo Boże jest ostateczną bytową racją odpowiednich struktur bytowych,
ich inklinacji, ich związania z właściwymi im celami”³³.

²⁷Rozmowy z Ojcem Krąpcem. O etyce, s. 48.
²⁸M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 270.
²⁹M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 85.
³⁰ Tamże, s. 82.
³¹M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 305.
³²Św. Tomasz,ST, I–II, q. 93, a. 1.
³³M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 309 i M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 130.
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Prowadzone w tym miejscu rozważania przekraczają dyskurs filozoficzny i wi-
kłają się w refleksję światopoglądową. Dotykamy bowiem porządku wiary ka-
tolickiej, gdzie Bóg jest ostateczną racją uniesprzeczniającą zarówno struktur
bytowych, jak i celów bytów przygodnych. Tym samym prawo Boże staje się
najwyższą regułą postępowania moralnego, a ludzkie decyzje muszą uwzględ-
niać naturalną skłonność bytów ku temu prawu.

Krąpiec akcentuje za Akwinatą, że bezpośrednie czerpanie z Wzoru, którym
jest Bóg, nie jest możliwe. „Nikt [z żyjących] nie może poznać prawa wieczne-
go takim, jakim ono jest w samym sobie. […] Wszelkie rozumne stworzenie
może je poznać po jego większym lub mniejszym promieniowaniu, tj. udzie-
laniu się”³⁴. Człowiek zatem odkrywa prawo Boże przez obecność naturalnej
skłonności do dobra w sobie samym. Jednak, jako poszczególny byt inteligibil-
ny, człowiek tworzy „relatywną, analogiczną jedność”, co oznacza, że każdy byt
jest niepowtarzalny, odrębny, substancjalnie różny od innych bytów. Nie ozna-
cza to jednak, że mamy tutaj do czynienia z hermetycznie zamkniętymi i wyizo-
lowanymi bytami, ponieważ wszystkie one, ujęte razem, tworzą „układ rzeczy”,
czyli „transcendentalną sieć relacji”. I choć prawo naturalne w każdym bycie jest
analogiczne, to jednak między bytami zachodzi pewnego rodzaju wspólnota —
wspólne inklinacje, które nie są niczym innym, jak naturalną skłonnością do do-
bra. Ta skłonność właśnie jest partycypowaniem Wzoru-Boga, jest udzielaniem
się Boga człowiekowi.

Akceptacja bądź negacja prawa Bożego, przejawiająca się w ludzkiej decy-
zji, skutkuje w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Otóż w porządku
naturalnym decyzje moralne zawsze dotyczą człowieka, zaś w porządku nad-
przyrodzonym dotyczą samego Boga. Dzieje się tak za względu na fakt, że Bóg
przez wcielenie dokonał ingerencji w świat, w życie ludzkie. Narodzenie Jezusa
Chrystusa spowodowało, że „zagadnienie Boga jako reguły moralnego postępo-
wania zyskuje zupełnie inny wymiar. Kontakt między Bogiem a człowiekiem
staje się w takim wypadku kontaktem osobowym i bezpośrednim, o ile On sam
»zamieszkuje w nas« i od wewnątrz kieruje ludzkim sumieniem”³⁵.

W ten sposób Krąpiec najpierw sprowadza motywy ludzkich czynów z po-
ziomu dyskursu teoretycznego na płaszczyznę konkretnych relacji międzyludz-
kich, by następnie osadzić je w sferze nadprzyrodzonej. W obu jednak ujęciach
to konkretny człowiek jest sprawcą aktu moralnego.

³⁴Św. Tomasz, ST, I–II, q. 93, a. 2.
³⁵M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 311.
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2.3. Sprawca działania
Sprawcą działania moralnego jest człowiek obdarzony rozumem i wolą. Ro-
zum i wola wyznaczają dwa porządki życia ludzkiego: intelektualno-teoretyczny
i intelektualno-praktyczny. Krąpiec podtrzymuje myśl Akwinaty, że poznanie
pierwszego typu, odsłaniając zasady bytu, pozwala na formułowanie sądów teo-
retycznych, zaś typ drugi, wskazując zasady życia moralnego, tworzy sądy prak-
tyczne³⁶. Sądy teoretyczne, jako naczelne sądy-zasady, reprezentują obiektywne
układy praw rządzących rzeczywistością, które w płaszczyźnie moralnej stano-
wią obiektywne układy norm postępowania³⁷. Sądy praktyczne zaś są jedynie
propozycją działania, nie stanowią porządku moralnego.

Człowiek wybiera sądy praktyczne w oparciu o sądy teoretyczne. Dlatego akt
moralny powinien zachodzić w pełnej świadomości intelektualnej i pełnej wol-
ności³⁸. „Rozum z konieczności »determinuje«, albowiem przedstawia do zreali-
zowania jakieś określone treści czy też określone plany. Nie zadowala się przy
tym ogólnym wskazaniem kierunku działania, dalej już ślepego, ale szczegółowo
rozpatruje okoliczności i analizuje dobro, które w spełnianiu danego czynu ma
uzyskać”³⁹. Na tę drogę rozumu wskazywał Akwinata, który podkreślał, że funk-
cja pojmowania (czynności myśli) ma prymat nad funkcją pożądania (czynności
woli). „W dziedzinie postępowania najpierw jest spostrzeżenie celu, następnie
jego pożądanie, potem namysł nad środkami do jego osiągnięcia, a następnie
pożądanie tych środków”⁴⁰.

Wydawać by się mogło, że dyktat rozumu jest bezsprzeczny. Okazuje się jed-
nak, że pomimo naturalnego przyporządkowania woli do dobra nie musi ona
ulegać nakazowi rozumu. Człowiek jest wolny zarówno pod względem wyboru
(libertas specyficationis), jak i działania (libertas exercitii)⁴¹. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że posiadanie wolnej woli nie oznacza przyzwolenia na całkowitą

³⁶ „Poznanie teoretyczne, zwane kontemplacją, ma za cel odkrycie prawdy, a jego przedmio-
tem, według św. Tomasza, jest tzw. speculabile. Drugi typ poznania: poznanie praktyczne, ma na
względzie działanie, a jego przedmiot stanowi tzw. agibile. Wreszcie poznanie pojetyczne zmierza
do wytwarzania (w materiale zewnętrznym) i ma za przedmiot tzw. factibile” — I. Dec, Transcen-
dencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław:
Papieski Wydział Teologiczny, 2011, s. 119‒121.

³⁷M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 312. Por. M.A. Krąpiec, Metafizyka, s. 203.
³⁸Na wybór sądu praktycznego wpływają także ludzkie upodobania, uczucia, pasje, namiętno-

ści, uwrażliwienie na dobro i wyczucie zła. Natomiast intelekt i wolę uznaje Krąpiec za czynniki
decydujące. Szczegółowa relacja intelektu do woli została ujęta przez Krąpca w postaci grafu:
M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 290.

³⁹ Tamże, s. 288. Por. św. Tomasz z Akwinu, ST, I–II, q. 1, a. 2.
⁴⁰Św. Tomasz, ST, I–II, q. 15, a. 3.
⁴¹M.A. Krąpiec, Ja-Człowiek, s. 286. Wolność wyboru jest mocą pozwalającą człowiekowi

poznawczo przedstawić sobie różne przedmioty wyboru. Natomiast wolność działania jest wol-
nością chcenia, działaniem.
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swobodę w podejmowaniu decyzji. Krąpiec podąża tu za myślą Tomasza, dla
którego „wolność woli nie polega na tym, że mogę robić, co mi się podoba, co
mi się chce, tylko na ustawicznym wychowywaniu woli w kierunku jej zharmoni-
zowania z intelektem”⁴². Wola więc wymaga, by ją rozwijać i kształtować tak, by
mogła właściwie działać. Rozwój „suponuje działanie, faktyczne wykonywanie
aktów wolnościowych, poprzez aktualizację i rozwój naszego poznania, refleksji,
przez akty samoprzezwyciężania się”⁴³.

Zdaniem Krąpca pewność moralną⁴⁴, czyli przekonanie o właściwie podję-
tej decyzji, uzyskać można na drodze współwystępowania trzech elementów:
1) zgodności wyboru woli z sądem praktycznym, 2) zgodności sądu praktyczne-
go z sądem teoretycznym (poznaniem natury rzeczy) oraz 3) zgodności powyż-
szych elementów z prawem odwiecznym. W wolnym i rozumnym podmiocie
akt decyzji powinien więc być zgodny z treścią sądu teoretycznego i prawem
Bożym, jeśli nie zachodzi zgodność wymienionych czynników, wówczas rodzi
się zło moralne⁴⁵.

2.4. Zło moralne
„Brak zatem, czyli zło moralne, istnieje w nieuzgodnieniu naszego postępowa-
nia, czyli w transcendentalnej relacji niezgodności naszego sądu praktycznego
z naturą, inklinacjami i celem rzeczy, a przez to też w relacji niezgodności z od-
wiecznym prawem Bożym”⁴⁶. Zdaniem Krąpca ta niezgodność może wystąpić
na kilka sposobów. Po pierwsze, „jeśli w wyniku ogólnego niepoznania natury
rzeczy nie ma poprawnego sądu o samej rzeczy”, to wówczas mamy do czy-

⁴²H. Arendt, Wola, tłum. R. Piłat, Warszawa: Czytelnik, 2002, s. 177.
⁴³M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 295.
⁴⁴Rozróżnienie pomiędzy pewnością obiektywną a moralną zob.: M.A. Krąpiec, Ja-człowiek,

s. 314.
⁴⁵Bogactwo i różnorodność życia ludzkiego dostarcza wielu doświadczeń, które wpływają na

osobowe — wolne i świadome decyzje. Całość procesu decyzyjnego Krąpiec ujmuje w siedmiu
punktach: „a) motyw działania, stanowiący zarazem filozoficznie rozumiany cel-dobro; b) czyn-
niki składowe aktu działania, tj. działanie rozumu, woli oraz uczuć, które ujawniają specyficzne,
oddzielne, chociaż od duszy ludzkiej zależne źródła działania, jakimi są rozum, wola, uczucia (po-
żądliwe i popędliwe-bojowe); […] c) decyzja i jej czynniki uniesprzeczniające, jakimi są wolność
nieznieprawionej woli, rozumne formy namysłu rozumu, charakter ludzkich uczuć; d) usprawnie-
nia w działaniu władz osobowych (tak, jak uczucia ułatwiają lub utrudniają racjonalne działanie
człowieka, tak nabyte, stałe usprawnienia, stanowią czynnik istotny w racjonalnym postępowa-
niu moralnym); e) wrodzona skłonność go grzechu (jej wyjaśnienia dane w przekazie biblijnym:
grzech pierworodny) oraz rozumienie wad, jako źródła zła moralnego; f ) prawo, w jego bytowej
strukturze (realnej i intencjonalnej), jako relacja ludzkiego działania w spełnianiu dobra ludzkiej
osoby; g) cnoty i wady jako usprawnione formy ludzkiego działania, realizujące cel (lub oddalające
od niego), którym może być tylko dobro” — Rozmowy z Ojcem Krąpcem. O etyce, s. 56.

⁴⁶Rozmowy z Ojcem Krąpcem. O etyce, s. 80.
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nienia z błędem intelektualnym⁴⁷. Po drugie, gdy na podstawie niewystarcza-
jącego poznania rzeczy — jej natury, skłonności i celów — zostaje utworzony
niepoprawny sąd praktyczny. Wówczas zachodzi zło intelektualne — pod wa-
runkiem jednak, że niewłaściwe poznanie teoretyczne zaszło w sposób niezawi-
niony. Jeśli chodzi o zło intelektualne, to należy zachować szczególną ostroż-
ność, ponieważ ten jego rodzaj może nosić znamiona zła moralnego. Dzieje się
tak wówczas, gdy „poznanie teoretyczne staje się dla mnie jakąś przesłanką lub
bodźcem do wydania sądu praktycznego” i zapada niewłaściwa decyzja⁴⁸. Po
trzecie, jeśli po dobrym poznaniu natury rzeczy został wydany sprzeczny z jej
naturą sąd praktyczny. Dopiero w tym ostatnim wypadku mamy do czynienia ze
złem (brakiem) moralnym. Jest to stan, w którym zachodzi w człowieku „znie-
prawienie wewnętrzne”, „skrzywienie”, „brak jedności bytowej” i to „stanowi
istotę zła moralnego, którego podstawą jest niezgodność postępowania z na-
turą rzeczy i prawem odwiecznym”⁴⁹. „Pęknięcie moralności”, o którym mówi
Krąpiec, wynikające z niezgodności sądu teoretycznego z praktycznym, gene-
ruje zło. Za obecność tego zła odpowiedzialny jest człowiek, który świadomie
i w wolności podjął złą decyzję⁵⁰. To decyzja właśnie stanowi rdzeń moralności,
jest jej kwintesencją. Podkreślić raz jeszcze należy, że zło jako samodzielny byt
nie istnieje, występuje wyłącznie w człowieku jako brak.

3. Kilka istotnych pytań

Powyższe ustalenia prowokują kilka istotnych pytań. Zwłaszcza pytanie o to,
czy w Bogu jest zło.

Otóż, „będąc bowiem brakiem [zło — A.B.], nie pełni funkcji ani przyczyny
sprawczej, ani celowej, a więc tych przyczyn, które wiążą jeden byt z drugim”⁵¹.
Bóg, który jest w pełni transcendentny i absolutnie doskonały, jest więc bytem
nieposiadającym braków. Krąpiec podkreśla za Akwinatą, że „Bóg jest najbar-
dziej wolny od zła, w Nim bowiem nie może być ani zła urzeczywistnionego,
ani w możności. I to przysługuje Mu z natury […]. Jest On więc najwyższym
dobrem”⁵². Zatem w Bogu nie może być niczego, co nie jest dobrem, nie może

⁴⁷M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 134.
⁴⁸M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 315.
⁴⁹Rozmowy z Ojcem Krąpcem. O etyce, s. 81. Por. M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 134.
⁵⁰Zob. M.A. Krąpiec, Decyzja — realnym źródłem działania, w: św. Tomasz z Akwinu, Dys-

puty problemowe o dobru. O pożądaniu dobra i o woli, s. 225‒242.
⁵¹M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, s. 316.
⁵²Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z po-

ganami, innowiercami i błądzącymi, I, 41, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań: W drodze, t. I,
2003, s. 115. Por. tamże, I, 39.
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więc być w Nim zła. Skoro w Bogu nie ma zła, to rodzi się pytanie o to, czy jest
On zdolny je czynić.

Krąpiec podkreśla, że „osobowość Boga (rozumna i wola) jest niezależna, jak
wszelka osobowość rozumna, w stosunku do swoich czynów, które mają swoje
ujście poza jego naturą Boską”⁵³. Okazuje się więc, że zło wprawdzie jest przez
Boga-Intelekt Pierwszy poznane, to jednak jest to poznanie „zła w idei natury
dobrej”⁵⁴. Bóg, znając człowieka i jego ułomną naturę, musi posiadać również
wiedzę o złu. Skoro Bóg zna zło, to czy może je czynić, jeśli zechce? Już Tomasz
wyjaśniał, że „skoro dobro z istoty swej jest celem, zło może przeniknąć do woli
tylko wtedy, gdy ją odwraca od celu. Woli Bożej zaś nie można odwrócić od
celu, skoro Bóg nie może niczego chcieć inaczej, jak tylko przez to, że chce
samego siebie, jak to wykazaliśmy [I, 74n]. Nie może więc chcieć zła. I tak jest
jasne, że wolna decyzja jest w Nim w naturalny sposób utwierdzona w dobru”⁵⁵.
Tak więc Bóg mógłby czynić zło, gdyby chciał, jednak nie może być w Nim
takiego chcenia.

Jak ustaliliśmy powyżej, w Bogu nie ma zła i Bóg go nie może go czynić.
Zatem jak wytłumaczyć obecność zła w świecie?

Odpowiedź na to pytanie nurtuje myślicieli od wieków. Tradycja filozoficzna
pokazuje, że tematyka zła wpleciona jest w rozważania na temat mocy Boga
i jej relacji do ludzkiej wolności woli. Krąpiec nie rozwiązuje tej wciąż aktualnej
kwestii. O pochodzeniu zła czytamy w Metafizyce, że jest ono „tajemnicą bez
podstaw wyjaśnienia, gdyż zło nie jest bytem”⁵⁶.

Z poczynionych wyżej ustaleń wiemy jednak, że zło nie pochodzi od Boga
i nie było przez Niego chciane. Już Akwinata wskazywał, że zło poznaje je-
dynie intelekt będący w możności, czyli intelekt ludzki⁵⁷. Celem rozjaśnienia
zagadnienia Krąpiec podejmuje myśl Akwinaty, który twierdził, że „zło zaś ist-
nieje zawsze poza naturą tego, w czym tkwi, skoro jest brakiem tego, co dla
jakiejś rzeczy jest naturalne i co mieć powinna. Zło więc musi mieć zawsze ja-
kąś przyczynę — albo przez się, albo przypadłościowo. Co więcej. Każde zło
jest wynikiem jakiegoś dobra [III, 10], jak na przykład rozkład jest wynikiem
powstawania. Otóż każde dobro oprócz dobra pierwszego — w którym, jak wy-
kazaliśmy w pierwszej księdze [I, 39], nie ma żadnego zła — posiada jakąś przy-

⁵³M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 157.
⁵⁴ Tamże, s. 161. Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, I, 71 (t. I, s. 190–194).
⁵⁵ Tamże, I, 95 (t. I, s. 244). Por. M. Pepliński, Czy Bóg jest w mocy działać moralnie źle?,

„Filo-Sofija”, 3 (2015), s. 261‒284.
⁵⁶M.A. Krąpiec, Metafizyka, s. 203.
⁵⁷ „Bóg w ogóle nie zna zła i braku; poznaje je tylko intelekt będący w możności, brak bowiem

może istnieć tylko w możności. I z tego wynika, że Bóg nie ma poznania rzeczy jednostkowych,
w których znajduje się zło i brak” — św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, I, 63 (t. I,
s. 167).
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czynę. Każde więc zło ma jakąś przyczynę, z której przypadłościowo wynika”⁵⁸.
Zatem, o czym już wyżej wzmiankowano, za obecność zła odpowiedzialny musi
być człowiek, gdybyśmy bowiem „oderwali sam »brak« od jego podłoża, gdyby-
śmy pojęli oddzielnie zło i wyabstrahowali je od konkretnej natury, wówczas nie
miałoby sensu pytanie o przyczyny zła. Takiego bowiem zła nie ma”⁵⁹.

Ostatecznie jednak kwestia pochodzenia tej „przyczyny, z której przypadło-
ściowo wynika zło”, pozostaje tajemnicą. W konkluzji powiedzieć można, że
człowiek skazany jest na życie w świecie, w którym jest zło, bez racjonalnej
gwarancji na życie wieczne.

W tym miejscu należy postawić bardzo istotne pytanie o to, czy zło może
stać się ludzkim celem.

Otóż, jak wyżej wykazano, zło jako brak nie może stać się celem człowie-
ka. Nie może bowiem celem być coś, co nie istnieje, coś, czego nie ma. Krą-
piec wskazuje, że „jeśli bowiem nastał stan zła jako zła w bycie przemiennym
i taki stan byłby stanem ostatecznym, wówczas de facto stan zła stałby się ce-
lem obiektywnym dążenia bytu przemiennego”⁶⁰. Cel człowieka zaś jest znany
i określony — jest nim Dobro. Skoro celem człowieka jest Dobro, to czy można
zgładzić zło?

Zła-braku, które nie istnieje, nie można zwalczyć, przezwyciężyć czy poko-
nać, bo oznaczałoby to unicestwienie podmiotu. Dlatego Krąpiec proponuje, by
nie usuwając zła, starać się o dobro, leczyć pęknięcie moralne człowieka przez
dostarczanie mu takich dóbr, jakich mu brakuje. Ta myśl jest podniesieniem
kwestii ewangelicznej walki o dobro, które ma większą siłę niż zło — „zło do-
brem zwyciężaj” (Rz 12,21). „Prawda i dobro jako byty posiadają większą siłę
aniżeli nienawiść zła”⁶¹.

Jeśli zła nie można zgładzić dobrem, to czy zło może zgładzić dobro? Czy
zło może całkowicie opanować człowieka i unicestwić dobro? Otóż Krąpiec wy-
raźnie wskazuje, że „zawsze pozostanie dobro przy współistnieniu ze złem, jak
długo istnieje sama substancjalność podmiotu, który może wyłonić z siebie akt
dobry”⁶². Wprawdzie zło pustoszy podmiot, osłabia go i osacza, jednak człowiek
ma zawsze możliwość generowania dobra, zawsze „nadaje się do leczenia”. Krą-
piec przyjmuje myśl św. Tomasza z Akwinu, dla którego „jest jasne, że zło cał-
kowicie usuwa to dobro, któremu jest przeciwne, jak na przykład ślepota usuwa

⁵⁸Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z po-
ganami, innowiercami i błądzącymi, III, 13, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań: W drodze, t. II,
2007, s. 49.

⁵⁹M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 142.
⁶⁰ Tamże, s. 159.
⁶¹ Tamże, s. 149.
⁶² Tamże, s. 168.
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wzrok, ale dobro, które jest podmiotem zła, musi trwać nadal. […] Zło więc
umniejsza dobro raczej przez oddziaływanie przeciwieństwa niż przez odejmo-
wanie czegoś od dobra”⁶³.

W tym miejscu rodzi się jeszcze jedno ważne pytanie — mianowicie, czy zło
może zarażać.

Wspomnieć należy, że zdaniem Krąpca zło nie oddziałuje na otoczenie. Jako
brak bytu nie może ono promieniować na inne byty. „Oddziaływanie zła jest za-
wsze jednokierunkowe — na podmiot”⁶⁴. Oznacza to, że człowiek obdarzony
wolną wolą nie może czynić zła, które dotyka innych ludzi. Krąpiec stawia w tym
miejscu dość zaskakującą tezę: „prawa więc dobra przedmiotowego wiążą ludz-
kie postępowanie i dlatego, najogólniej mówiąc, nie wolno człowiekowi spełniać
takich uczynków, które okażą się przedmiotowym złem, czyli bytem z brakiem
należnej mu doskonałości w aspekcie moralnym”⁶⁵. Jednak problem pojawia się
w konkretnych ludzkich czynach, w których nie można z całą pewnością od-
różnić dobra od zła. Trudność życia moralnego zasadza się więc na właściwym
rozpoznawaniu dobra i zła, czemu z pomocą przychodzi miłość, bowiem „jeśli
tworzenie dobra jest aktem woli przyporządkowanej dobru i owo przyporząd-
kowanie dobru nosi nazwę miłości, to na zło jedynym lekarstwem jest miłość”⁶⁶.

Zakończenie

W konkluzji nasuwa się kilka myśli. Otóż, zdaniem Krąpca racjonalny charak-
ter sądów teoretycznych pochodzi „od rzeczy ze świata”. A skoro cały świat
pochodzi od Boga — „jest myślany” przez Boga — to również racjonalność
świata ma swoje źródło w Bogu. Zatem podejmowanie decyzji niezgodnej z są-
dem teoretycznym jest wykroczeniem przeciw porządkowi boskiemu. W sądzie
praktycznym natomiast zawarta jest treść dobra, które leży u podstaw ludzkiego
chcenia i działania. Jak wyżej wzmiankowano, Dobro-cel to Bóg, który staje się
ostateczną racją bytowania ludzkiego, tak więc nierespektowanie wskazań sądu
praktycznego jest wystąpieniem przeciw Bogu. Wydaje się więc, że zła unik-
nąć można tylko w jeden sposób — respektując odwieczne prawo Boże. Każde
wystąpienie przeciw odwiecznemu prawu Bożemu jest złem. Podkreślić jednak
w tym miejscu należy, że według Krąpca potęga dobra nie wynika z mocy argu-
mentów i siły perswazji, lecz z wiary, która towarzyszyła już Akwinacie, wiary
w bezgraniczną moc Dobra, którym jest Bóg.

⁶³Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, III, 12 (t. II, s. 47).
⁶⁴M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?, s. 169.
⁶⁵ Tamże, s. 171.
⁶⁶ Tamże, s. 172 i Rozmowy z Ojcem Krąpcem. O etyce, s. 81. Por. M.A. Krąpiec, Dlaczego zło?,

s. 121.
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MORAL EVIL IN EXISTENTIAL THOMISM
BY MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC.

A METAPHYSICAL PERSPECTIVE

S u m m a r y
The sense of evil in the world encourages debate on its objective existence.
Attempts to grasp the phenomenon of evil are undertaken in a number of in-
tellectual perspectives, including metaphysical, epistemological and axiological
investigations within the field of philosophy. The thought of Mieczysław A.
Krąpiec constitutes an attempt to derive conclusions in the discourse on evil,
in order to answer the question of the presence of metaphysical, physical and
moral evil in the world. This paper quite ambitiously aims to present the essence
of Krąpiec’s views on moral evil. An analysis of these views seems crucial due
to their considerable impact on Polish existential Thomism.

Keywords: Mieczysław A. Krąpiec, metaphysics, Thomism, evil, moral
evil
Słowa klucze: Mieczysław A. Krąpiec, metafizyka, tomizm, zło, zło mo-
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