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Temat 1.: „Czy można nauczyć się być dobrym człowiekiem?” Odwołaj się do tekstu

źródłowego, innego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.

Tekst źródłowy: W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. 1, PWN Warszawa 1959, s. 92-93.

Wszelkie  zło  pochodzi  z  nieświadomości:  nikt  umyślnie  i  z  świadomością  zła  nie
czyni.  
I nie może być inaczej: skoro dobro jest pożyteczne i gwarantuje szczęście, nie ma powodu,
aby  ktoś,  kto  je  zna,  nie  czynił  go.  Wiedza  jest  tedy  warunkiem dostatecznym  cnoty,  a
mówiąc językiem jaskrawym, jakiego Sokrates używał: jest tym samym, co cnota. „Jest to
jedno i  to  samo wiedzieć,  co jest  sprawiedliwe,  i  być  sprawiedliwym”.  To była  definicja
Sokratesa: cnota jest wiedzą.

Na zarzut, że w działaniach ludzkich nieraz przejawia się rozdźwięk miedzy wiedzą 
i czynem, między tym, co dyktuje rozum, a tym, do czego pcha namiętność, że do cnoty,
oprócz wiedzy, potrzebna jest jeszcze wola, na to Sokrates odpowiedziałby, że jeśli wiedza
nie wystarcza  do cnoty,  to musi  być  powierzchowna i  niezupełna.  Kto natomiast  posiada
wiedzę prawdziwą i pełną, ten nie może nie przejąć się nią do głębi i nie może czynić inaczej
niż dobrze. Wiedza potrzebna do cnoty jest oczywiście innego rodzaju niż ta, którą zbierali
filozofowie  greccy:  to  nie  wiedza  o  żywiołach,  gwiazdach,  o  kosmosie,  lecz  o
sprawiedliwości  i  odwadze,  nie  przyrodnicza,  lecz  etyczna.  Opiera  się  nie  na  czysto
teoretycznym roztrząsaniu, lecz na praktycznym rozsądku.

Stanowisko takie  nazywa  się  intelektualizmem etycznym.  Sokrates  nie  był  zresztą
odosobniony  na  tym  stanowisku.  Grecy  mieli  w  ogóle  skłonność  do  intelektualnego
pojmowania życia, a już szczególniej było ono rozpowszechnione w V w. w Atenach, w dobie
greckiego oświecenia. (…)

Jako  konsekwencje  intelektualizmu  powstały  dalsze  tezy  Sokratesowskiej  etyki.
Najpierw, że cnoty można się nauczyć;  boć cnota jest wiedzą, a wiedzy można się uczyć.
Była to teza doniosła: wielkie dobro, jakim jest cnota, nie jest wrodzone. Można je nabyć,
przeto od nas samych zależy, czy dobro to posiadamy.

Następną konsekwencją było, że cnota jest jedna. Sprawiedliwość była zdefiniowana
jako wiedza o tym, co się komu należy, pobożność – jako wiedza o bogach, odwaga – jako
wiedza o tym, czego należy się bać; ostatecznie wszystkie cnoty są wiedzą, więc są w istocie
swej jednym i tym samym. Tą tezą o jedności cnoty Sokrates wyrażał swój sprzeciw wobec
pluralizmu etycznego sofistów. (…)

Etyczne  tezy  Sokratesa  łączyły  się  w  łańcuch  i  prowadziły  do  jasnego  wniosku:
Ludzie dążą do szczęścia i do pożytku. Prawdziwe szczęście i prawdziwy pożytek daje tylko
dobro.  Prawdziwym  dobrem  jest  cnota.  Cnota  jest  jedna,  bo  każda  cnota  jest  wiedzą.
Zdobywając wiedzę osiągamy dobro, a z nim pożytek i szczęście.
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