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WPROWADZENIE

Zaangażowanie człowieka w realizację swego powołania ma wiele 
form i życiowych postaw. Do najważniejszych i szczególnie an-
gażujących należy praktyka cnót, co stanowi charakterystyczny 
sposób odpowiedzi na Boże wezwanie poprzez czynienie dobra 
w postaci utrwalonej postawy. Samo pojęcie „cnota” bywa uży-
wane w różnych okolicznościach życia, w tym także w literatu-
rze pięknej. Niekiedy ma znaczenie bardzo zawężone, oznaczające 

„dziewiczość, niewinność, czystość”. Ogólnie zaś – według słow-
nika języka polskiego – oznacza „prawość, szlachetność, zacność; 
dodatnie cechy, rysy charakteru; zalety”1. Sam termin „cnota” ma 
długą historię, dzisiaj dość często posiada wydźwięk archaiczny, np. 
w powiedzeniu: „Cnota to chroniczny brak okazji”. Tego rodzaju 
stwierdzenie jest wyrazem współczesnej rzeczywistości ludzkiej 
egzystencji w wymiarze kulturowo-moralnym. Jest to postawa coraz 
bardziej aktualna, wyrażająca aksjologiczne zobojętnienie i brak 
potrzeby zaangażowania w kształtowanie życia religijno-moralnego. 

„Moralność i cnoty zostały przez rewolucję kulturalną i dominujące 
współcześnie elity zepchnięte na margines. Umysłami i duszami 
ludzi zawładnął relatywizm oraz obawa przed formułowaniem jed-
noznacznych sądów i ustanowieniem jednorodnych kryteriów ocen 

 1 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1978, s. 310.
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moralnych. Obok takiej dominującej kultury występuje jednak […] 
kultura dysydencka. Jest to kultura wycofania się z negatywnych 
aspektów kultury dominującej. Kultura dysydencka nie jest jednak 
samowystarczalna. Nie istnieje sama dla siebie. […] Dąży jednak nie 
do jej zniszczenia, lecz raczej naprawy, a właściwie do ponownego 
przywrócenia odpowiednich «przedrewolucyjnych» propozycji”2.

Mając na względzie rzeczywistą istotę cnoty oraz jej aksjolo-
giczną rolę w rozwoju ludzkiej egzystencji, w niniejszej monografii 
podjęto próbę analitycznej refleksji nad fundamentalnymi – kar-
dynalnymi cnotami moralnymi. Problem badawczy koncentruje się 
na ukazaniu natury oraz znaczenia w chrześcijańskiej moralności 
czterech cnót kardynalnych: roztropności, męstwa, umiarkowa-
nia i sprawiedliwości. Podejmując to zadanie, najpierw zwróćmy 
uwagę na kształtowanie się cnót w wymiarze etyczno-teologicznym, 
biblijną charakterystykę cnotliwości oraz istotę cnoty i strukturę 
życia cnotliwego.

1. Sprawności i cnoty w historii etyki i teologii

Pojęcie cnoty w historii etyki przechodziło długą ewolucję. Począt-
ków należy szukać u Sokratesa, który cnotę utożsamiał z wiedzą, 
gdyż sąd rozumu pociąga za sobą właściwe działanie etyczne – cnotę. 
Jest to pogląd niezgodny z rzeczywistością, choć prawdą jest, że nie 
ma cnoty bez prawdziwego poznania, ponieważ nie jest ona me-
chanicznym wyuczeniem. Jednostronne pojmowanie cnoty przez 

 2 W. Jóźwicki, Wojna kultur w Ameryce i na świecie. Moralność mieszczańska 
a etos rycerski remedium na kontrkulturę?, „Civitas. Studia z filozofii polityki” 
12 (2010), s. 244. Por. J. Zabielski, Współczesny indyferentyzm religijny. Studium 
teologicznomoralne, Białystok 1999.
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Sokratesa zauważył już Platon, który podkreślił rolę pożądania i woli 
w nabywaniu cnoty. Platon pierwszy określił cnotę jako sprawność 
duchową (habitus), w której rozum odgrywa rolę kierowniczą, ale 
ważnym czynnikiem jest też wola. Cnota według niego ma porząd-
kować i harmonizować siły duszy. Pojęcie cnoty rozwija Arystoteles. 
Od Platona przejął naukę o habitualnym charakterze cnoty i widział 
w niej dobrowolnie nabytą sprawność, która uzdalnia i aktualizuje 
siły duszy. Przez cnotę człowiek staje się dobry, nabywa możność 
dobrego działania. Arystotelesowa hexis proajretiké (sprawność 
do samodzielnego postępowania zgodnie z prawem moralnym)3 
została rozwinięta i pogłębiona przez etyków arabskich (Averroes) 
oraz w scholastyce XIII w.

Według Arystotelesa sprawności moralne nie są wrodzone. Mają 
wprawdzie swe naturalne podłoże w osobowości człowieka, ale 
doskonałość otrzymują z powtarzania podobnych aktów. Stąd Ary-
stoteles cnoty przeciwstawia władzom, które są naturalnym uzdol-
nieniem duszy. Cnoty nie są też jednoznaczne z uczuciami, które 
są człowiekowi wrodzone i mogą powstawać niezależnie od naszej 
woli. Sprawności charakteryzują się stałością, czego brak uczuciom. 
Sprawności są moralne, tzn. przy ich działaniu konieczny jest udział 
rozumu i woli. Cnota jest sprawnością duszy do zachowania umiaru 
(gr. mesotes). W przeciwieństwie do Platona według Arystotelesa 
cnota przenika całego człowieka, nie tylko część duszy, stąd jest 
zgodną z rozumem postawą osoby. Nie jest dana z natury, lecz osiąga 
się ją przez ćwiczenie.

Cnota była problemem podejmowanym przez stoików. Przyjęli 
oni naukę Platona i Arystotelesa. Stoicki filozof Panaitios uczył, że 

 3 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, II, 1-9; Tomasz z Akwinu, Suma 
teologiczna, I-II, q. 55, a. 1-4.
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jest jedna cnota, która jest rozumem, spełniającym podwójną funk-
cję: teoretycznego rozważania prawdy i praktycznego kierownictwa 
życiem w myśl zasad rozumu. Cnota jest tym, co jest zgodne z rozu-
mem. To, co jest między cnotą a złem, jest obojętne (gr. adiaforon), 
a staje się dobre lub złe przez użycie niezgodne z rozumem. U Filona 
i Plotyna myśl hellenistyczna przybrała zabarwienie religijne: dawne 
greckie kalokagatia (harmonijne zespolenie ciała i duszy) już nie jest 
tu (u Plotyna) ideałem. Charakterystyczną cechą jest tu negatywna 
asceza z ucieczką od zmysłów i ciała.

W starożytności chrześcijańskiej i w średniowieczu nauka o cno-
tach była pod wpływem stoików i neoplatończyków oraz Platona 
i Arystotelesa. Ojcowie greccy dobrze znali cnoty kardynalne, za-
nim na Zachodzie rozpowszechnił je św. Ambroży (pod wpływem 
Cycerona). Na czele cnót kardynalnych stała roztropność, określana 
przez Cycerona terminem prudentia lub sapientia, gdyż: Virtus est 
perfecta ratio (Cnota jest doskonałym rozumem/Cnota opiera się 
na rozumie)4.

W ujęciu chrześcijańskim dojrzałe poglądy na cnotę prezentuje 
św. Augustyn. Interesował go stosunek życia cnotliwego do Boga. 
Centralnym punktem jego myśli jest miłość, której przedmiotem 
jest Bóg – Miłość. Człowieczeństwo kształtuje się na tym wzorze 
miłości. Plotyńska eusebeia lub theosebeia (pietas) wypełnia się 
w chrześcijańskiej miłości Boga, w której mieszczą się cnoty kardy-
nalne. Dla Augustyna cnota jest to habitus mentis bene dispositae, 
czyli sprawność umysłu dobrze uporządkowanego, czynnikiem zaś 
porządkującym jest miłość. Z niej wyprowadza on cnoty kardy-
nalne: 1) umiarkowanie, będące pewną nieskażonością wobec umi-
łowanego przedmiotu; 2) sprawiedliwość, będącą miłością służącą 

 4 Cycero, De legibus, I, 16, 45.
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umiłowanemu; 3) roztropność, będącą miłością mądrze wybierającą 
to, co jej pomaga, a usuwającą, co jej przeszkadza. Augustyn cnoty 
kardynalne łączy z miłością Boga. Jest to pozytywne ujęcie cnót, 
a nie jako czysto negatywne opanowanie skłonności do zła. Jest to 
ujęcie inne niż stoicki immanentyzm, inne też niż transcendentyzm 
platoński. Miłość Boga u Augustyna ściśle łączy się z miłością lu-
dzi: Virtus hominem iungit Deo (Cnota wiąże człowieka z Bogiem). 
Cnota jest to ordo amoris, miłość porządkująca poszczególne dobra. 
Termin używany przez Arystotelesa i stoików eu dzen (żyć dobrze), 
czyli życie cnotliwe, nabiera zupełnie nowej treści. Pyszna pewność 
siebie będąca skutkiem życia cnotliwego u starożytnych filozofów 
znika u Augustyna, a w jej miejsce przychodzi miłosne oddanie 
się Bogu, jako jego łaskawy dar, a nie owoc ludzkich tylko wysił-
ków. Taką podstawę nauki o cnotach zawiera nauczanie św. Jana 
Ewangelisty5.

Św. Tomasz z Akwinu dotychczasową naukę o cnotach ujął syn-
tetycznie i rozbudował własny ich układ. Złączył ze sobą elementy 
platońskie, arystotelesowskie, stoickie, neoplatońskie i augustyńskie. 
Pojmuje on cnotę ontologiczno-psychologicznie i rozumie ją jako 
habitus (hexis Arystotelesa), akcentując za stoikami używalność 
cnoty tylko do dobrego. Habitus jest trwałą dyspozycją, która pod-
nosi możność duszy do działania i uzdalnia do aktywności. Etycznie 
daje większą stałość tego działania, psychologicznie – radość. Idąc 
za św. Pawłem, św. Tomasz odróżnił sprawności naturalne oparte na 
naturze ludzkiej od nadprzyrodzonych – wlanych, opartych na ła-
sce. Oprócz cnót teologalnych bezpośrednio skierowanych do Boga 
istnieją cnoty moralne wlane – przynajmniej cztery kardynalne, 
których stosunek do nabytych jest taki jak porządek łaski do natury 

 5 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1978, s. 127-137.
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ludzkiej. U św. Tomasza cnota jako trwała dyspozycja do działania 
zawsze jest skierowana ku dobru (habitus operativus bonus semper 
se habens ad bonum); jej przeciwieństwem jest wada (vitium). Cnota 
zakorzeniona jest w rozumie, a życie cnotliwe równoznaczne jest 
z życiem według wskazań rozumu. Cnoty kardynalne odnoszą się 
do rozumu i do dobra poznanego przez rozum. Stąd też kierowniczą 
rolę obejmuje roztropność jako wgląd w to, co jest moralnie godziwe. 
Sprawiedliwość wprowadza w czyn ten rozumowy wgląd, opano-
wanie zaś wzruszeń i afektów należy do umiarkowania, a męstwo 
przełamuje strach i opieszałość6. Św. Tomasz przyjął też augustyń-
skie elementy cnoty: cnota jest dobrym przymiotem duchowym 
uzdalniającym do właściwego życia, którego nie można nadużyć. 
Przy cnotach wlanych podkreśla, że to Bóg jest wyłącznym sprawcą 
tego przymiotu. Cnotą wiążącą wszystkie inne w jedną całość jest 
roztropność. Dla św. Tomasza cnota jest to też ordo amoris (porzą-
dek miłości), gdyż od strony psychologicznej dążenie cnotliwe jest 
dążeniem do dobra, a to jest miłością7.

Zmiany w poglądach na cnotę wprowadza nominalizm. Zatracił 
on związek z porządkiem, co znamionowało starożytną i średnio-
wieczną naukę o cnotach. Podobnie jest w oświeceniu, gdzie nastę-
puje zerwanie z bytem i etyką formalistyczną. Dla I. Kanta cnota 
jest silnie ugruntowanym usposobieniem do spełniania obowiązku, 
stąd uznaje on tylko jedną cnotę, a tylko ze względu na cel działania 
i na to, co jest tym celem, można mówić o wielu cnotach8.

 6 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 61, a. 2.
 7 Zob. tamże, q. 25, a. 2; q. 56, a. 3; q. 62, a. 3. Por. D. M. Prümer, Manuale 
theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis, t. I, Friburgi Br.–
Barcinone 1953, s. 299-316.
 8 Zob. I. Kant, Die Metaphisik der Sitten, Berlin 1968.
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Przeciw takiemu pojmowaniu cnoty zwrócił się F. E. D. Schleier-
macher9 oraz katolicki teolog J. M. Seiler. W miejsce kantowskiego 
formalizmu wprowadzili romantyczne uczucie. „Staromodne” poję-
cie cnoty wyśmiewał F. Nietzsche, a cnotę w pojęciu chrześcijańskim 
uważał za przejaw słabości. Jego zdaniem cnota taka czyni człowieka 

„łagodnym, ach jak łagodnym, bez ofensywy”10. Należy głosić cnotę 
renesansu – czyli wolną od moralności, gdyż to immoralizm jest 
człowiekowi właściwy. F. Nietzsche zwrócił się przeciw teologom 
i „idiotyzmowi” I. Kanta, gdyż powszechnie obowiązujący impera-
tyw jest niebezpieczny dla życia. F. Nieztsche opowiadał się za cnotą 
konwencjonalną, dekadencką, nie rozumiał zaś cnoty prawdziwej11. 
Rehabilitacji cnoty podjął się M. Scheler, który odróżnił cnotę od 
przyzwyczajenia i zaznaczył, że cnota jest najwyższą świadomością 
siły dążącej do dobra12.

2. Charakterystyka życia cnotliwego  
w świetle świadectw biblijnych

Życie cnotliwe w Piśmie Świętym jest ukazane w różnych aspektach. 
Niekiedy rozumieć je należy jako ogólną misję postępowania, innym 
razem odnosi się do szczegółowych sektorów codzienności. Cnota 
w opisie biblijnym nie jest zatem monolitem, lecz ujawnia pewną 
strukturę. W centrum tej struktury – zwłaszcza w świetle Nowego 
Testamentu – znajduje się nadprzyrodzona miłość.

 9 Zob. F. E. D. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern, Berlin 1999.
 10 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, Stuttgart 2006, s. 48.
 11 Zob. F. Nietzsche, Der Antichrist, Kraków 2003.
 12 Zob. M. Scheler, Zur Rehabilitierung der Tugend, Aletheia 2012.
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G l o b a l n a  w i z j a  ż y c i a  n a d p r z y r o d z o n e g o.  Myśl 
o zaangażowaniu się człowieka w realizację powołania Bożego, 
a więc świadomej i stałej odpowiedzi na to wezwanie, występuje 
już w Starym Testamencie. Jest ona wyrażona w postaci takich 
obrazów i metafor, jak chodzenie przed Bogiem, przyjaźń z Bogiem, 
służenie Bogu. O biblijnym Henochu znajdujemy świadectwo, że „żył 
w przyjaźni z Bogiem” (Rdz 5,22); Jahwe ukazując się Abrahamowi 
daje mu polecenie: „Służ mi i bądź nieskazitelny” (Rdz 17,1). Ideę 
stałego zaangażowania w realizację Bożego wezwania wiąże Stary 
Testament z myślą o „zachowaniu słów Bożych, strzeżeniu mowy 
Bożej, wykonywaniu przykazań Bożych”. Ukazuje to np. cały 
Psalm 118 w swych inwokacjach i zapewnieniach o pełnej wierno-
ści w stosunku do słowa Bożego i Bożych nakazów.

Wierne zachowanie Bożych nakazów rodzi w człowieku pewną 
szczególną mądrość i jasność widzenia na drogach życia (por. Ps 
118,97-113). Ten stan w biblijnym opisie jest darem Bożym, a jedno-
cześnie wezwaniem. Stanowi ubogacenie człowieka, które zobowią-
zuje. Człowiek dobry jest człowiekiem mądrym i postępuje w życiu 
roztropnie; natomiast ten, kto źle postępuje w życiu, jest człowie-
kiem głupim, przejawia brak mądrości. Księgi sapiencjalne chwalą 
i  zalecają to podstawowe nastawienie ducha, dodatnie i  trwałe, 
umożliwiające odkrywanie mądrości Bożej w zawierzeniu Bogu 
i w bojaźni Bożej.

Nowy Testament wielokrotnie i w różny sposób ukazuje życie 
cnotliwe jako pełny i stały odzew ze strony człowieka na wezwanie 
skierowane doń przez Boga. Charakteryzuje zaangażowanie się 
człowieka w sprawy, które Bóg mu ukazuje i do których go wzywa. 
Taka postawa osobowego zaangażowania jest oceniana jako jedynie 
właściwa, charakteryzująca wiernego ucznia Chrystusa. W Nowym 
Testamencie znajdujemy także starotestamentalną myśl o „chodze-
niu przed Bogiem” z jej moralno-życiowymi implikacjami. Taka 
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postawa jest ukazana jako w pełni właściwa, nawet nakazana (por. 
Kol 1,10; Rz 8,4; 1 Tes 2,12). Często spotykamy tu również znaną ze 
Starego Testamentu ideę chodzenia (postępowania) w mądrości 
Bożej i w Bożej światłości (por. J 8,12; 11,9; 12,35; Ef 5,2; 8,15; Kol 
4,5; 1 J 1,7; 2 J 4). Jest też mowa o „duchu, o działaniu według ducha 
i o człowieku duchowym” (por. 1 Kor 2,13; 15,3-1; Ga 6,1; Rz 7,6; 8,5).

W Chrystusowym ogłoszeniu Nowego Prawa – Kazaniu na Gó-
rze – jest wezwanie wszystkich do doskonałości na wzór dosko-
nałości Ojca z niebios: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Wezwanie to jest związane 
z przykazaniem miłości nieprzyjaciół, a dotyczy nie pojedynczego 
czynu, lecz stałego stanu ducha, stwierdzonego w działaniu dobrym, 
w szczególności zaś w czynach miłości nieprzyjaciół. W Nowym 
Testamencie wielokrotnie spotykamy naukę o naśladowaniu Chry-
stusa, do czego zachęca sam Jezus Chrystus oraz św. Paweł. W tej 
idei jest zawarta myśl o pełnym zaangażowaniu się osobowym. 
Naśladowanie Chrystusa jest wejściem, świadomym i stałym, a nie 
dorywczym, a przy tym radykalnie niepołowicznym w Jego dzieło 
miłości (por. Mt 10,28; 16,24; 19,21; J 8,12; 1 Kor 4,6; 1 P 2,21; Ef 5,1). 
Jezus Chrystus zachęca swoich uczniów do naśladowania Go, ale też 
do trwania w Nim i w Bogu (por. J 8,31; 14,16nn; 15,4-10). To trwanie 
w Nim wiąże Chrystus z uwierzeniem w Niego, z przyjęciem Jego 
nauki (por. J 8,31) i z miłością (por. J 15,9nn).

Nowy Testament w wielu miejscach ukazuje potrzebę wewnętrz-
nej, gruntownej przemiany ducha i rozpoczęcia nowego życia. Żąda 
zmiany sposobu myślenia i odczuwania, zmiany zarówno cało-
ściowej, jak i trwałej. Jest mowa o odrodzeniu, o narodzeniu się na 
nowo. Mówi o tym Jezus w rozmowie z Nikodemem (J 3,3-13), jest 
o tym mowa także w tekstach Apostołów (por. J 2,29; 3,3-9; 4,7; 5,1-4; 
1 P 1,23). Do tego nowego życia uzdalnia ludzi sam Bóg przez odro-
dzenie „z wody i Ducha Świętego”, mocą chrztu i udzielanej łaski. 
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Uzdalniając, Bóg oczekuje jednak równocześnie przyjęcia i trwa-
nia w tym stanie, który jest jedynie odpowiedni do zrealizowania 
Bożego powołania. Bóg obdarza człowieka nie przelotnie, lecz na 
stałe, uzdalniając go do uczestnictwa we własnym życiu. Oczekuje 
jednak stałego i całkowitego opowiedzenia się po Jego stronie, przy-
jęcia Słowa Bożego (wiara), zaufania Jego eschatologicznym obiet-
nicom (nadzieja) i przyjacielskiego z Nim obcowania ogarniającego 
życzliwością i troskliwą pomocą wszystkich ludzi (miłość).

Nowy Testament ukazuje, że ludzie otrzymują od Boga liczne 
i cenne dary. Mają one charakter ewangelicznych talentów, które 
zostają przydzielone nie dla biernego ich zdeponowania i zacho-
wania, lecz aby je aktualizować i pomnażać. Związane z nimi Boże 
wezwanie zobowiązuje do aktualizowania tego, co jest samo w sobie 
trwałe i cenne. Powołanie chrześcijańskie ukazuje więc perspektywę 
dobra nie tylko w samym wykonanym czynie, lecz także, a nawet 
przede wszystkim w tym, co do czynu dysponuje, uprawnia do niego 
i prowadzi, a co jest w samym człowieku, w jego wnętrzu. Bóg chce, 
bardziej niż dobrego czynu – dobrego człowieka. Chrześcijanin ma 
trwać w dobru i je pomnażać, aktualizować je i ujawniać na różnych 
odcinkach swego życia. Łaski Boże, wysłużone przez Chrystusa 
i udzielone ludziom będącym przybranymi dziećmi Boga, ujaw-
niają swoisty i trwały dynamizm skierowujący do działania, jednak 
przede wszystkim określają esse chrześcijanina. Stanowią podłoże 
dobroci, cnotliwości człowieka, a w konsekwencji i jego działanie13.

S z c z e g ó ł o w e  p o s t a w y  c n o t l i w o ś c i.  Pismo Święte 
ukazuje także szczegółowe perspektywy moralnie dobrego postępo-
wania, czyli pewne typy pozytywnie ocenianych ludzkich działań. 

 13 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 63, a. 1-4. Por. W. Świerzawski, 
Egzegeza biblijna i teologia spekulatywna św. Tomasza z Akwinu, „Znak” 22 (1970), 
nr 1, s. 27-41.
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Już w księgach Starego Testamentu zawarta jest aprobata wierności 
i posłuszeństwa Bogu ze strony Abrahama (por. Rdz 12-25). Na uzna-
nie zasługuje Tobiasz dla swych zalet: wierności Bogu, pobożności, 
bojaźni Bożej i miłosierdzia (por. Tb 1). W Księdze Estery gloryfiko-
wana jest ufność w Bogu, natomiast pobożność i bojaźń Boża znaj-
duje aprobatę w wielu księgach Starego Testamentu (por. np. Ne 7,2; 
Prz 1,7; Ps 34,50). Wiele innych nastawień wewnętrznych i rodzajów 
działania zalecają księgi sapiencjalne, w szczególności zaś wskazują 
z aprobatą na: mądrość i roztropność (por. Prz 4; Koh 7), życzliwość 
dla bliźnich (por. Prz 3,27-30), wierność małżeńską (por. Prz 5,15-20), 
uczciwość materialną (por. Prz 11,1-6), czystość i trzeźwość (por Prz 
30,1-7) i wiele innych. Jeszcze więcej jest tu zaleceń dodatnich postaw 
moralnych na drodze pośredniej, tzn. przez dezaprobatę dla wad im 
przeciwnych i ostrzeżenie przed popełnieniem złych czynów (zob. 
zwłaszcza psalmy, księgi prorockie). Znajdujemy tu dużo zaleceń 
odnoszących się do postępowania cnotliwego, szczególnie na dro-
dze pośredniej, tzn. poprzez piętnowanie wykroczeń przeciwnych 
właściwym sposobom działania.

Jeszcze bardziej daje się to stwierdzić w księgach Nowego Testa-
mentu, tak w nauczaniu Jezusa Chrystusa, jak i Apostołów. Jezus, 
interpretując stare Prawo, żąda pogłębienia moralności przez zaj-
mowanie właściwej postawy wewnętrznej w stosunku do tego, ku 
czemu zachowanie Prawa prowadzi. W Kazaniu na Górze (por. Mt 
5-7; Łk 6,17-45) została ukazana pozytywna wartość ubóstwa, czy-
stości serca, łagodności, miłosierdzia, cierpliwości. Jezus zachęca 
też – również przykładem – do łaskawości i przebaczenia (por. Mt 
18,35), prawdomówności i prostoty w słowach (por. Mt 5,37), zaparcia 
się i wyrzeczenia (por. Mt 16,24), pokory (por. Mt 18,1-4; J 13,1-15), 
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słodyczy w obejściu (por. Mt 11,29), czujności i rozmodlenia (por. 
Mk 14,38) i wielu innych zalet moralnych14.

Wyjaśniając i rozwijając naukę Jezusa, Apostołowie w swym na-
uczaniu przekazują wiele zaleceń dotyczących sposobów działania 
i nastawień ducha. Np. św. Jakub mocno ostrzega przed pewnymi 
działaniami niemoralnymi i wyraźnie wskazuje m.in. wytrwałość 
i cierpliwość, pobożność i miłość bliźniego (por. Jk 5,7-20). Św. Piotr, 
który zachęca chrześcijan, aby odrzuciwszy „wszelkie zło, wszelki 
podstęp i udawanie, zazdrość i  jakiekolwiek złe mowy” (1 P 2,1), 
zaleca również „bądźcie roztropni i  trzeźwi” (1 P 4,7), „bądźcie 
trzeźwi i czuwajcie” (1 P 5,8). Ukazuje wartość ponoszenia cierpień 
dla wiary i na czym polega prawdziwa cierpliwość (1 P 4,13-16; 
5,9-10). Ostrzega przed wejściem na drogę ludzi złych (por. 2 P 2), 
odrzucających prawdę, a głoszących własne heretyckie wymysły, 
bluźnierców, odznaczających się obłudą, chciwością, bezbożnością. 
Piętnuje tych, którzy poniżają swą godność ludzką uleganiem nie-
czystym żądzom. Ukazuje złość niesprawiedliwości, zarozumiałości, 
zuchwalstwa. Przedtem jednak znajdujemy tu perspektywy pozy-
tywnego rozwoju chrześcijańskiego życia (por. 2 P 1,3-11), a w ich 
ramach zachętę: „Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, 
dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania 
powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości 
pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni bra-
terskiej zaś miłość” (2 P 1,5-7)15.

U św. Pawła znajdujemy wiele wskazań i zaleceń dotyczących 
posiadania, pielęgnowania i aktualizowania dodatnich postaw mo-
ralnych, określających cnotliwość życia chrześcijańskiego (zob. 

 14 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 69, a. 1-4.
 15 Zob. H. Seidl, Sittliche Freiheit und Naturgesetz bei Thomas von Aquin, „Studi 
Tomistici” 1987, nr 30, s. 113-124.
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szczególnie Rz 12-15). W niektórych tekstach św. Paweł wymienia 
wprost całe serie postaw ducha: „Jako więc wybrańcy Boży – święci 
i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, po-
korę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 
nawzajem […]. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest 
więzią doskonałości” (Kol 3,12-14); „Bądźcie dla siebie nawzajem 
dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie…” (Ef 4,32). Całe zespoły 
właściwych sposobów postępowania, zawarte szczególnie w  po-
uczeniu dla biskupa, znaleźć można w listach pasterskich św. Pawła. 

„Ty natomiast, o człowiecze Boży […] podążaj za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością” (1 Tm 
6,11). „Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem 
nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, niesko-
rym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz go-
ścinnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, 
powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki…” 
(Tt 1,7-9). „Starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roz-
tropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. 
Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak 
najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się 
winem, a uczyć innych dobrego. Młodzieńców również upominaj, 
aby byli umiarkowani” (Tt 2,2-6)16.

P o z y c j a  m i ł o ś c i.  W wymienionych tu szczegółowych 
postaciach dobra skierowanych do ludzkiej duszy przejawia się 
ogólne nastawienie cnotliwe, tzn. głębokie i trwałe zaangażowanie 
w realizację Bożego powołania. Powiązanie globalnego i podsta-
wowego rozumienia cnoty z ujmowaniem jej w sposób wycinkowy 

 16 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 61, a. 1-5. Por. D. M. Prümer, 
Manuale theologiae moralis, t. I, dz. cyt., s. 316-323.
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i  funkcjonalny najwyraźniej występuje w  hymnie o miłości 
św. Pawła, a wiąże się z boską cnotą miłości: „Miłość cierpliwa, 
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi 
się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi 
się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 Kor 13,4-7). 
Tak pojmowana miłość nie utożsamia się z potocznym, często na-
wet przeciwstawnym, jej znaczeniem. W Nowym Testamencie jest 
ona oznaczona terminem agape, który tradycja teologiczna od-
daje też łacińskim słowem caritas. Miłość ta jest przede wszystkim 
wielkim darem Bożym, którego udziela Bóg ludziom zbawionym 
przez Chrystusa i będącym z Nim w jedności przez wiarę i chrzest. 
Miłość ta spływa na lud Boży, ukształtowany w Mistycznym Ciele, 
z Chrystusem jako jego Głową. Poszczególnych ludzi obdarza nią 
i rozwija Duch Święty. Ludzie w ten sposób ubogaceni mogą miło-
wać Boga, a ta ich miłość ma charakter cnoty o najwyższej randze 
w życiu chrześcijańskim17.

Wartość i znaczenie miłości objawił – słowem i przykładem – 
Jezus Chrystus. Pewne pouczenie o niej znajdujemy już w Starym 
Testamencie. Miłość Boga stanowiła tam przedmiot wyraźnego 
przykazania: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem 
jedynym. Będziesz miłował Boga twojego, z całego swego serca, 
z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5). Jezus 
Chrystus, przytaczając ten tekst, uznaje w nim największe przyka-
zanie (por. Mk 12,28), a jego wypełnianie czyni warunkiem życia 
wiecznego i drogą do jego osiągnięcia (por. Łk 10,28). Tak rozumiane 

 17 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 26, a. 1-12. Por. M. A. Krą-
piec, Struktura aktu miłości u św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Teologiczno- 

-Kanoniczne” 6 (1959), z. 1-2, s. 135-154.
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przykazanie miłości Jezus przyjmuje za własne i na nowo zobowią-
zujące (por. J 13,34; 15,12-17). Nakaz miłości nabiera pełnego wy-
razu i wyjątkowej wagi dopiero w nauce Jezusa ukazującej wielkość 
miłości jako daru Bożego i istotę jako cnoty. Tę miłość św. Paweł 
uznaje za najważniejszą normę i wartość życia. Jest to jakby jedyna 
cnota życia chrześcijańskiego, bez której żadna rzecz, skądinąd 
dobra, nie ma znaczenia i prawdziwej wartości (por. 1 Kor 13,1-3). 
Uwzględniając całość przekazu biblijnego, możemy uznać, że ca-
łość życia chrześcijańskiego w aspekcie cnotliwości jest związana 
z miłością. Miłość – jako boska cnota – stanowi o cnotliwości życia 
chrześcijańskiego w ogóle, jest więc niejako cnotą cnót18.

3. Istota cnoty i struktura cnotliwości

Na podstawie przekazu biblijnego refleksja teologiczna na temat ży-
cia cnotliwego szła w dwóch kierunkach: albo akcentowano globalną 
wizję cnoty, albo rozwijano szczegółowe jej odniesienia, przypisując 
poszczególnym cnotom konkretne nazwy i charakter.

I n t e g r a l n e  r o z u m i e n i e  c n o t y.  Łaciński termin okre-
ślający cnotę – virtus pochodzi od vis (siła) lub vir (mąż). Polskie słowo 
cnota wyprowadzane jest od słowa „cena”, „cenność”, i oznacza coś 
silnego, cennego, szlachetnego. W najogólniejszym ujęciu oznacza to 
pewne dobro, doskonałość ludzkiego działania. Św. Tomasz stwier-
dza: Communiter dicitur virtus omne quod est bonum et laudabile 

 18 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 62, a. 1-4; J. Zabielski, 
Podstawy chrześcijańskiej moralności. Teologia moralna fundamentalna, Białystok 
2013, s. 158-164; A. Frigo, „Charité bien ordonnée commerce par soi-même”. Notes 
sur la genèse d’un adage, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” 
59 (2012), nr 1, s. 234-248.
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in humanis actibus et passionibus („W znaczeniu ogólnym cnotą 
nazywamy wszystko, co w ludzkich czynach lub namiętnościach jest 
pochwały godne”)19. Cnota jest to sprawność w dobrym działaniu, 
która uszlachetnia działającego. „Cnota – twierdzi Arystoteles – do-
brym czyni zarówno tego, kto ją posiada, jak i jego czyn”20. Termin 

„dobry” jest tu rozumiany w porządku moralnym. Ściślej mówiąc, 
cnota jest to dobra sprawność do działania (habitus operativus bo-
nus). Arystoteles mówi, że cnota jest sprawnością władzy do dzia-
łania, której stan najlepszy jest wtedy, gdy może działać z łatwością. 
Tę łatwość działania sprawia właśnie cnota, stąd: Virtus est dispositio 
perfecti ad optimum (Cnota jest ukierunkowaniem dobra na to, co 
najlepsze). Św. Tomasz wyraża to w słowach: Virtus communiter 
sumpta nihil aliud est quam habitus, quo quis potest bene operari 
(„Cnota brana w znaczeniu powszechnym jest to sprawność, dzięki 
której ktoś jest w stanie dobrze działać”)21. Cnota jest związana 
z działaniem umysłu, stąd św. Tomasz – idąc za Lombardem – okre-
śla cnotę jako: Bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua nullus 
male utitur, quam Deus nobis sine nobis operatur (Dobra sprawność 
rozumu, która umożliwia dobre postępowanie, nie prowadzi do zła, 
poprzez którą Bóg nami kieruje)22. Cnota jako sprawność moralna 
dobra jest czynnikiem doskonalącym człowieka. Za Arystotelesem 
św. Tomasz podkreśla: Virtus est quae bonum facit habentem et 
opus eius bonum reddit (Cnota czyni dobrym posiadającego ją oraz 
jego czyny). W ścisłym znaczeniu cnota udoskonala wolę, przez co 
czyni człowieka moralnie dobrym, a przez akty przeciwne maleje 
i ginie. W dalszym znaczeniu (virtus secundum quid) cnota czyni 

 19 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 144, a. 1.
 20 Arystoteles, Etyka nikomachejska, II, 6.
 21 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, II-II, q. 123, a. 2.
 22 Tamże, I-II, q. 55, a. 1.
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doskonałym tylko w pewnej mierze i nie ginie przez akt przeciwny, 
np. sprawność techniczną. W pełni doskonałą jest ta cnota, która 
doskonali w odniesieniu do nadprzyrodzonego celu życia, tzn. gdy 
jest ożywiana miłością Bożą (virtus perfecta seu formata).

Cnoty moralne są udoskonaleniem sił pożądawczych człowieka 
w  jego dążeniu do dobra moralnego. Arystoteles cnotę moralną 
definiuje następująco: „Jest to sprawność w wyborze [właściwego 
celu i  środków] z zachowaniem umiaru wskazanego rozumem 
udoskonalonym przez roztropność” (Virtus moralis est habitus elec-
tivus in medietate existens, prout sapiens determinabit)23. Takiemu 
rozumieniu cnoty niektórzy (np. Sokrates) stawiają tu zarzut inte-
lektualizmu. Św. Tomasz podkreśla, że „rozum jest zasadą pierw-
szą wszystkich czynów ludzkich”24. Rozum bowiem sprawia, że 
człowiek jest istotą duchową, ale przypomina też, że jest istotą 
zmysłową i dlatego jego działania nie można sprowadzić wyłącznie 
do funkcji rozumu. Cnoty moralne są sprawnościami dokonywa-
nia wyborów – celu i  środków, a w tym właściwego nastawienia 
rozumu, woli i sił zmysłowych. Przymiotem cnót moralnych jest 
umiar. Arystoteles mówi, że „cnota jest sprawnością z zachowa-
niem umiaru”, tzn. cnota zachowuje środek (mesotes) między eks-
tremami (akra), które są złe. Owe ekstrema są albo nadmiarem 
(hyperbole, excessus), albo niedomiarem (elleipsis, defectus). Stąd: 
umiarkowanie – jest między niewrażliwością a nieumiarkowaniem; 
męstwo – między tchórzostwem a zuchwalstwem; hojność – między 
skąpstwem a rozrzutnością; łagodność – między bezgniewliwością 
a gniewliwością; uprzejmość – między szorstkością a uniżono-
ścią itd. Ten złoty środek nie oznacza wygodnego środka, miernoty. 

 23 Arystoteles, Etyka nikomachejska, II, 6.
 24 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, q. 58, a. 2.
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Cnota nie ma bowiem górnej granicy jako wartość. Arystoteles 
twierdził, że „ze względu na byt i na termin, co jest określeniem 
ontologicznym, jest cnota pośrodku, ale co do samej dobroci jest 
ona ekstremem”25. Z ontologicznego punktu widzenia cnota ma 
umiar – środek, a w ujęciu aksjologicznym – jako etyczna wartość 
jest czymś absolutnym, w czym nigdy nie ma za wiele. Złoty środek 
(mesotes) jest tu średnią wartością. Jako ludzki sposób zachowania 
się, cnota jest co do swej materii czymś realnym i podpada pod 
różnorodność antycznych form bytu. Jako zaś wartość etyczna jest 
rzeczywistością natury duchowej i pozostaje w innych wymiarach – 
dobra i zła moralnego. Umiar cnoty rozumie się przyczynowo, a nie 
istotowo, gdyż cnota jest nie między dwiema skrajnymi wadami, 
lecz cnotę należy wykonywać rozumnie. Umiar jest tu jako medium 
rationis (per prudentiam), a niekiedy przedmiotowo jako medium rei 
(odnosi się tylko do sprawiedliwości, gdzie owa należność jest dana 
z natury rzeczy). Każda cnota musi mieć umiar rozumu, a sprawie-
dliwość ma umiar rzeczowy, przedmiotowy. Powodem jest to, że 
takie cnoty jak np. czystość czy wielkoduszność mają za przedmiot 
wewnętrzne wzruszenie, które nie jest czymś mechanicznym, lecz 
tylko w pewnej proporcji stosują się do podmiotu i przedmiotu. 
Stąd: gniew umiarkowany w pewnych okolicznościach jest cnotą, 
w  innych zaś wadą. Natomiast sprawiedliwość odnosi się do rze-
czywistości, która jest wymierzona i wyznaczona z natury rzeczy: 
sprawiedliwość wyrównawczą wyznacza matematyka, rozdzielczą 
i legalną – proporcja26.

Życie cnotliwe wyraża się w czynie, w moralnie dodatnim dzia-
łaniu, ma ono jednak swe głębsze podłoże. Cnota we właściwym 

 25 Arystoteles, Etyka nikomachejska, II, 1107.
 26 F. Carney, The Virtue-Obligation Controversy, „Journal of Religious Ethics” 
1 (1973), I, s. 5-19.



27

3.Istotacnotyistrukturacnotliwości

znaczeniu jest wewnętrznym, stałym i podstawowym nastawieniem 
ducha, głębokim zaangażowaniem człowieka. W samym centrum 
tej postawy zaangażowania leży miłość nadprzyrodzona, jej też 
w stopniu szczególnym przypisujemy miano i wartość cnoty chrze-
ścijańskiej. Do tego centrum prowadzi nawrócenie i wiara. Żeby 
wieść życie w pełni cnotliwe – na poziomie miłości – trzeba przyjąć 
wezwanie Boże jako dar z góry do uwierzenia w Chrystusa i za-
wierzenia Mu w miłości. Akt przyjęcia daru miłości i zawierzenia 
Bogu prowadzi do wszczepienia ludzkiego czynu w Chrystusowy 
dynamizm działania. W ten sposób powstaje trwała i głęboko zako-
rzeniona gotowość do działania na wzór Chrystusa i ześrodkowanie 
całego życia w Bogu przez podstawową decyzję nazywaną opcją 
fundamentalną (optio fundamentalis).

Miłość nadprzyrodzona jako cnota w najpełniejszej formie aktu-
alizuje się i wyraża w dobrych czynach, sama pozostając rodzajem 
duchowego uzdolnienia, swoistym sposobem istnienia ukierunko-
wanego na działanie. Stąd też cnota – związana z nadprzyrodzoną 
miłością – stanowi trwałe nastawienie i zakorzenioną w duszy go-
towość do czynu człowieka nowego, tzn. odrodzonego przez łaskę 
i zjednoczonego z Chrystusem. Jest niejako zebraniem sił ducho-
wych w zasadniczym dążeniu do dobra, głębokim przejęciem się 
nim, zaangażowaniem się całej osoby w  jego urzeczywistnienie. 
Cnota jest swoistym ubogaceniem osoby oraz ma też wymiary 
społeczne, jest bogactwem Kościoła i jego świątobliwości. Stanowi 
twórczy czynnik w dziele uświęcenia jednostki i wspólnoty27.

Takie rozumienie cnoty i cnotliwości ma wielką tradycję w chrze-
ścijańskiej moralności. Orygenes, mówiąc o  różnych cnotach 

 27 Zob. D. Witschen, Was macht eine moralische Grundhaltung zu einer 
Kardinaltugend? Systematische Kriterien, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie 
und Theologie” 59 (2012), nr 1, s. 223-233.
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szczegółowych, podkreśla ich łączność między sobą i wiąże z mi-
łością. Komentując hymn św. Pawła o miłości, pisze: „Jeśli je ktoś 
posiada, ma też, jak mi się wydaje, pełnię miłości, ponieważ miłość 
bez wątpienia składa się z  części wymienionych przez Apostoła. 
Podobnie, jak sądzę, można powiedzieć o miłosierdziu, pobożności 
i  innych cnotach”28. Podobną opinię wyrażają Klemens Aleksan-
dryjski, św. Jan Chryzostom, św. Hieronim. Św. Augustyn głosił, 
że wszystkie cnoty są darem Bożym pochodzącym od Chrystusa 
i najściślej łączą się z miłością. Ta więź jest tak bliska, że następuje 
jakby ich utożsamienie z miłością. W szczególności zaś Augustyn 
odnosi to do cnót kardynalnych: aby umiarkowanie było pełnią 
miłości oddania się umiłowanemu; męstwo – miłością, która łatwo 
wszystko znosi ze względu na to, co miłowane; sprawiedliwość – 
miłością służącą samemu umiłowanemu, a  przez to właściwie 
panującemu; roztropność  – miłością mądrze wybierającą to, co 
pomaga, a odrzucającą to, co szkodzi29. Podobną opinię wyraził 
św.  Grzegorz Wielki: „Cnoty rozdzielone nie mogą być doskona-
łymi, ponieważ roztropność nie jest prawdziwą, jeśli nie jest także 
sprawiedliwa, umiarkowana i  mężna, umiarkowanie zaś nie jest 
doskonałe, jeśli nie jest mężne, sprawiedliwe i roztropne, a wreszcie 
męstwo nie jest pełne, jeśli nie jest równocześnie roztropne, mężne 
i umiarkowane”30.

W czasach współczesnych pogląd na ten problem jest taki sam. 
Pełna bowiem dobroć działania, jego doskonałość, a głębiej ujmując, 
doskonałość człowieka jako podmiotu moralnego działania, polega 
na miłości. Przez nią, dzięki niej, człowiek w centrum swej osobo-
wości bezpośrednio ujmuje samego Boga, z Nim się jednoczy i Jemu 

 28 Orygenes, Com. in Ep. Ad Romam, 1, 4, PG 14, 982 A.
 29 Zob. św. Augustyn, De civitate Dei, I, 20, 25; I, 10, 22; I, 4, 21.
 30 Św. Grzegorz Wielki, Moral., 22, 1, PL 76, 212.
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się oddaje ponad wszystko. Z tego zaś podstawowego skierowania 
(optio fundamentalis) jako centralnego ubogacenia duszy, przez kon-
tynuowanie intencji fundamentalnej płyną różne moralnie dobre 
działania. Cnota jest zatem czymś prostym i jednym, podobnie jak 
jedno i niepodzielne jest życie i zdrowie organizmu. Ten globalny 
sposób widzenia cnoty pozwala jednak dostrzec różne uwarunko-
wania i odrębne odniesienia życia cnotliwego. Daje to dowód wyod-
rębnienia moralnych przedmiotów i przyjmowania wielości cnót31.

P l u r a l i s t y c z n a  j e d n o ś ć  c n o t y  c h r z e ś c i j a ń-
s k i e j.  Życie cnotliwe łączy w sobie szereg dobrych usposobień, 
nastawień ducha i  form działania. Chrześcijańska tradycja teolo-
giczno-moralna nadała im charakter cnót, dokonując też pewnej 
specyfikacji w stosunku do miłości – szczegółowe, wycinkowe i pe-
ryferyjne. W nich wyraża się prawdziwe dobro, stąd mają swój udział 
w cnotliwości, a tym samym i w kształtowaniu osoby. Na wielość 
cnót wskazują Ojcowie Kościoła. W starochrześcijańskim piśmie 
Nauka Dwunastu Apostołów znajdujemy naukę o licznych cnotach. 
To samo znajdujemy u św. Klemensa, Orygenesa, św. Bazylego, który 
preferuje roztropność. Św.  Jan Chryzostom ukazuje liczne cnoty, 
ustalając między nimi porządek w zależności od trudności w ich 
zdobywaniu. Św. Ambroży wśród licznych cnót na czoło wysuwa 
roztropność i  sprawiedliwość; podobną opinię znajdujemy u św. 
Hieronima, św. Augustyna i św. Grzegorza Wielkiego. Można po-
wiedzieć, że Ojcowie Kościoła rozwijają ideę wielokierunkowego 
kształtowania się cnotliwości w życiu chrześcijańskim. W wyjaśnia-
niu i systematyzacji cnót często korzystają z myśli etycznej grecko-

-rzymskiej, tzn. aretologii ukształtowanej na antropocentryzmie. 

 31 Zob. M. Mróz, Człowiek w  dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii 
św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, 
Toruń 2001, s. 173-270.
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Przed antropocentrycznym ujęciem cnoty chroni ich podkreślenie 
pozycji i wagi trzech cnót Boskich – wiary, nadziei i miłości, oraz 
zakotwiczenie całego życia cnotliwego w Chrystusie. Św. Augustyn 
nazywa Chrystusa fundamentem, a św. Hieronim – kierownikiem 
cnót kardynalnych.

U podstaw poglądów filozofów Grecji i Rzymu na temat życia 
cnotliwego leży teoria Platona. Jego systematyka cnót stała się 
punktem wyjścia dla późniejszych ujęć. Platon jest autorem teorii 
czterech cnót  – mądrości, męstwa, umiarkowania  – jako cnót 
wprowadzających porządek i harmonię do trzech odpowiednich 
części duszy  – rozumnej, impulsywnej i  pożądliwej. Obok nich 
Platon wymienia jeszcze sprawiedliwość, spełniającą funkcję ze-
spalania i harmonizowania poczynań wymienionych trzech części 
duszy. Systematyka platońska została podjęta przez Zenona z Kition, 
Chryzypa i  innych przedstawicieli szkoły stoickiej. Utrwalili oni 
teorię czterech cnót, określając mądrość jako roztropność (fro-
nesis). Stoicy rzymscy, zwłaszcza Epiktet, wśród najważniejszych 
postaw moralnych wysuwają cnotę religijności, która zastąpiła 
roztropność. Starożytni pisarze chrześcijańscy chętnie sięgali do 
poglądów filozofii grecko-rzymskiej jako narzędzia wyjaśniania 
i systematycznego porządkowania treści Objawienia. Św. Klemens 
Aleksandryjski, korzystając z klasyfikacji stoickiej, wymienia cztery 
zalety człowieka cnotliwego: sprawiedliwość, umiarkowanie, mę-
stwo i pobożność (jako chrześcijańską roztropność). U późniejszych 
pisarzy chrześcijańskich roztropność wraca na miejsce pobożności. 
Nazwanie tych czterech cnót kardynalnymi (od cardo – hak, zawias) 
zawdzięczamy św. Ambrożemu, który uważa je za podstawę życia 
etycznego. Św. Grzegorz Wielki na określenie tych cnót posługuje 
się metaforą mówiącą o czterech kamieniach węgielnych, na któ-
rych wsparta jest budowa ludzkiej myśli w zakresie praktycznego 
działania. Najbardziej klasyczną patrystyczną teorię cnót ukazuje 
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św. Augustyn, który nadprzyrodzoną miłość czyni fundamentem 
życia moralnego, przy czym cnoty kardynalne mają wyrastać z mi-
łości jako zasadniczy i  odrębny wyraz poszczególnych dziedzin 
ludzkiego działania.

Na nauce patrystycznej w tym zakresie opiera swą teorię św. To-
masz z Akwinu, który naczelne miejsce w systematyce cnót daje 
cnotom boskim, czyli teologalnym (wiara, nadzieja, miłość). Wy-
znacza im wyniosłe zadanie stawiania człowieka w obliczu nadprzy-
rodzonego celu życia. Zadaniem zaś cnót moralnych jest wskazanie 
środków do celu ostatecznego. Cnoty moralne dadzą się zgrupo-
wać wokół czterech zwanych kardynalnymi, które udoskonalają 
wytwory ludzkiej myśli i działania. I  tak: roztropność – udosko-
nala samą czynność rozumu; sprawiedliwość – wnosi ład i miarę 
do czynności praktycznego postępowania według wymagań tego, 
co prawdziwe i  słuszne; umiarkowanie  – porządkuje dziedzinę 
uczuć, aby nie uchylały się przed kierownictwem rozumu; męstwo – 
wzmacnia lub rozpala uczucia, aby nie powstrzymywały przed 
czymś, co jest wymagane przez rozum. Cnoty kardynalne pełnią 
szereg zadań, stąd dopuszczają cnoty odrębne podporządkowane 
sobie jako gatunki (części potencjalne). Gatunki cnoty kardynalnej 
wyrażają zastosowanie sprawności tej cnoty głównej do pewnych 
wyodrębniających się przedmiotów. Tak ujęty związek między 
cnotami jest najściślejszym i najdoskonalszym32.

 32 Zob. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I-II, 65, a. 1-5; J. Zabielski, Podstawy 
chrześcijańskiej moralności, dz. cyt., s. 165-171; W. Maaser, Tugenden zwischen 
Sozialerziehung und Integration, „Glauben und Lernen” 24 (2009), nr 1, s. 21-33.


