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Pleć jako determinanta roli i pozycji 
społecznej według nauki Arystotelesa

1. Uwagi wstępne

Arystoteles -  bez wątpienia najwybitniejszy obok P la tona filozof europejskiej 
starożytności -  pozostaw ił swoim następcom  wizję hierarchicznego świata, 
którego każdy element posiada właściwe sobie miejsce, a o ile go nic zajmuje, 
spontanicznie ku niemu zmierza. Porządek ten dotyczy zarówno przyrody 
nieożywionej, jak  i ożywionej. W  świecie ożywionym wyznacza go rodzaj i jakość 
posiadanej przez d aną istotę duszy. Rośliny m ają duszę wegetatywną -  pow odu
jącą ich rozwój, zwierzęta także duszę zmysłową, a człowiek również najdoskona
lszą -m yślącą . W porządku tym człowiekowi przypada miejsce istoty najwyższej.

Człowiek jest isto tą społeczną, a w obrębie każdej społeczości konieczna jest 
hierarchizacja władzy, służąca możliwie jak  najlepiej przyrodzonem u każdej 
jednostce dążeniu do szczęścia, owej eudajm onii -  stanowiącej właściwy 
i swoisty cel ludzkiego życia. W najlepszym do pom yślenia ustroju, czyli takim , 
w którym  „każdy bez wyjątku najlepiej się czuje i szczęśliwie żyje” 1, każdem u 
przypadałoby również właściwe m u, korzystne zarówno dla niego, jak  i dla 
pozostałych osób, miejsce.

Dla A rystotelesa nic ulegało wątpliwości, że gatunkow e istnienie człowieka, 
podobnie jak zwierząt wyższych, przebiega poprzez współżycie i względną

1 Arystoteles, Polityka, VII. 1324 a  23 -  25, przełożył i przypisami opatrzył L. Piotrowicz, 
Warszawa 1964, s. 288.
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opozycję osobników  męskich i żeńskich. Stagiryta rozpatrywał tę opozycję 
w różnych płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społeczno-politycznej. 
W ypadnie nam  zatem rozważyć, czy istnieją jakieś zależności lub korelacje 
pom iędzy charakterystyką tego, co „m ęskie” , i tego, co „żeńskie” , na każdej 
z tych płaszczyzn. Przede wszystkim, czy -  a jeśli tak, to na ile -  określone 
poglądy A rystotelesa na właściwe kobiecie i mężczyźnie miejsce w społeczeńst
wie znajdują wsparcie (resp. uzasadnienie) w biologicznej i psychologicznej 
charakterystyce obu płci? Wreszcie, czy grają tu jakąś rolę założenia m etafizycz
ne, podobne do tych, jak ie  znajdujemy w bliskiej Arystotelesowi pod wieloma 
względami tradycji pitagorejskiej, w której opozycja pierw iastka męskiego 
i żeńskiego zaliczana była do podstawowych przeciwieństw w obrębie kosmicz
nego ładu?

Z kobiecością łączył Arystoteles, między innymi, takie określenia, jak  
bierność, zachowawczość, ostrożność, submisywność, chytrość, pamiętliwość, 
niższość. Z męskością: aktywność, ekspansywność, odwagę i władczość, p rosto
linijność, szczerość, wyższość. Nie było to nowatorstwem . Takie ujmowanie 
przeciwieństwa płci, i w ogóle relacji między mężczyzną a kobietą, wynikało 
z samego charakteru  m etody filozoficznej Arystotelesa. Starał się on bowiem 
nie tyle zmienić, co przede wszystkim opisać i zrozumieć otaczający go świat, 
uchwycić jego „natu ra lny” porządek, wytłumaczyć, dlaczego jest taki, a nie 
inny. „N orm alność” , pojm ow ana jako  „zwyczajność” , stawała się w ten sposób 
m iarą oceniania różnych form życia biologicznego i społecznego. M iara ta 
pozw alała nazwać wynaturzeniam i przypadki odbiegające od norm y. Toteż 
norm atyw ne poglądy Stagiryty ukryte są przeważnie za opisem bytu. M etoda 
tak a  nie może dziwić, jeśli zakłada się teleologiczność życia ludzkiego. Uznanie 
eudajm onii za niezbywalny cel każdego człowieka stanowiło zarazem kryterium  
oceny w artości jego poczynań, charakteru, ustroju ekonom icznego i społecz
no-politycznego, poszczególnych praw, zarządzeń itp. T oteż Arystoteles nie
zwykle rzadko m oralizuje. Tłum aczy, na czym polega sprawiedliwość, wykazu
je, że m ożna mieć tylko niewielu przyjaciół, podkreśla wartość życia kontem p
lacyjnego, użyteczność określonych rozw iązań ustrojowych itd. Także analizu
jąc różnice położenia kobiet i mężczyzn w różnych systemach społecznych, 
przede wszystkim ukazuje konsekwencje poszczególnych rozwiązań. R ada 
najczęściej pojaw ia się, czy raczej kryje, w tle prezentowanych rozważań.

2. Biologiczna wyższość mężczyzn

Pisma przyrodnicze A rystotelesa przynoszą znakom itą, jak  na owe czasy, 
system atyzację wszelkiego rodzaju stworzeń. M ożna tu znaleźć niemało infor
macji na tem at zróżnicow ania roli przypadającej każdej z płci w procesie 
prokrcacji. Szczególnie trak ta t O rodzeniu się zwierząt przytaczany jest często
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jak o  przykład apriorycznego wywyższenia przez Arystotelesa udziału ojca2. 
Znajdujem y w nim kilkakrotnie pow tarzane twierdzenie, że nowo powstający 
człowiek (resp. każde zwierzę z gatunku, w którym  istnieje podział na osobniki 
męskie i żeńskie) otrzym uje właśnie od ojca (czy raczej za sprawą ojca) swą 
gatunkow ą form ę, czyli duszę, od m atki zaś jedynie materię. „Jedynie” , gdyż 
czynnik form alny jest w tym związku czymś bez porów nania wyższym.

Rozważając rolę sam ca w procesie zapłodnienia Arystoteles wielokrotnie 
podkreślał, że to właśnie ,,samiec daje formę i zasadę ruchu, a samica ciało, czyli 
m aterię”3. M ateria  pochodzi od samicy, k tó ra  często m a jej w nadm iarze, a to 
przez niem ożność jej przyswojenia z powodu niedostatecznego ciepła organiz
m u. Toteż w y d a la ją  w postaci upływów białych i miesiączkowych. Zresztą, jak  
stwierdza filozof, „substancja miesiączki należy do dziedziny „m aterii pierw
szej”4. Samiec, który dzięki charakteryzującem u jego naturę ciepłu, m oże 
„dogotow ać” pokarm  do postaci nasienia, przekazuje je samicy jako  swoiste 
narzędzie, którego ruch nadaje form ę powstającem u potom kow i (podobnie jak  
rzeźbiarz nadaje formę posągowi, ewentualnie, jak  katalizator wywołuje okreś
loną reakcję sam nie biorąc w niej udziału). „Rzecz się m a podobnie jak 
z zsiadaniem się mleka: m leko jest ciałem, a sok figowy lub siarkowy zawiera 
zasadę, k tó ra spraw ia, że m leko się zsiada” 5. Nic jednak z m aterii tego 
narzędzia nie wchodzi w skład powstającego em brionu. U zwierząt, których 
samce nie wydalają nasienia, sam e kształtują m aterię samicy, podobnie jak  
cieśla obrabiający drewno. N atom iast kobieta nie m oże wyprodukow ać nasie
nia w ostatniej jego formie z pow odu „zim na cechującego jej natu rę”6.

M ężczyźnie przypada więc w procesie zapłodnienia funkcja aktywna, to jest 
funkcja nadającego formę (zasadę twórczą, duszę), kobiecie zaś bierna -m a te rii 
przyjmującej formę. „Zatem  ciało now orodka pochodzi od samicy, dusza od 
samca; dusza bowiem jest esencją danego ciała” 7. Samiec udziela więc czegoś
o wiele cenniejszego niż samica, „bo zasada ruchu, której udziela samiec 
jestestwom przychodzącym  na świat, jest czymś lepszym i bardziej boskim, 
podczs gdy sam ica dostarcza im m aterii” 8.

Takie postawienie sprawy zdaje się mieć d la Arystotelesa podstawowe 
znaczenia dla lapidarnego zdefiniowania biologicznej istoty kobiecości. Tak

2 Por. S. Okin, Women in Western Political Thought, Princeton 1979, s. 82.
3 Arystoteles: O rodzeniu się zwierząt, 21. 729 a 9-11, przekł. P. Siwek, Warszawa 1979, s. 50.
4 Ibidem, I. 729 a 32-33, s. 51.
3 Por. Ibidem, 721 a 11-12.
6 Teoria „gotowania” pozwalała też Arystotelesowi tłumaczyć, że „mężczyźni, którzy stracili 

zdolność zapładniania, cierpią niekiedy na rozwolnienie żołądka, ponieważ pozostałość pokar
mowa, która nic może ulec przegotowaniu i zamienić się w nasienie, wsącza się do żołądka” . Ibidem,
I. 728 a 18-21, s. 48.

7 Ibidem, 11. 738 b 25-27 s. 82.
8 Ibidem, II. 732 a 7-9, s. 60.
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więc „kobieta jest kobietą dzięki swej szczególnej niezdolności produkow ania 
nasienia w ostatniej jego form ie”9. „W  rzeczy samej samica jest jakby  samcem 
pozbawionym  pewnych części, a miesiączkowanie jest nasieniem nieczystym, bo 
brak  m u jednej rzeczy, m ianowicie zasady duszy” . Owego czynnika bardziej 
boskiego od elementów, owego „ciepła, które nie jest ani ogniem, ani inną tego 
rodzaju siłą, lecz powietrzem  (rcvei)|ia) zamkniętym w nasieniu i pianie; a natu ra  
właściwa pow ietrza jest analogiczna do elementu astralnego” 10. Pneuma -  owo 
specyficzne „pow ietrze” , różni się jak  widać od powietrza jako  elementu czy też 
„żywiołu” . Podobnie ciepła zwierzęcego, o którym  tu m ow a, nie należy 
utożsam iać z żywiołem ognia.

Jak  się to  jednak  dzieje, że skoro  sprawcą formy dziecka jest ojciec, na świat 
przychodzą dzieci obojga płci i jedne podobne są do ojca, a inne do m atki, 
jeszcze inne do któregoś z przodków  tak  jednej, jak  drugiej strony? Czy wobec 
tych bezsprzecznych faktów , udział m atki w kształtow aniu potom stw a nie jest 
większy niżby to  wynikało z dotychczasowych wywodów?

K obieta  i mężczyzna posiadają tę sam ą istotę gatunkow ą w tym sensie, że 
oboje są ludźmi. M ożna więc przyjąć, stosując per analogiom  wywód przed
stawiony przez Arystotelesa w stosunku do zwierząt, że ich męskość lub 
żeńskość są ich cechami „nie na m ocy ich istoty, lecz m aterii i ciała” 11. M ęskie 
nasienie w pierwszym rzędzie pow oduje ukształtowanie się w em brionie cech 
gatunkow ych, najistotniejszych i w przypadku człowieka najdostojniejszych 
(boskich). N atom iast przekazanie cech mniej ogólnych, zwłaszcza własnych 
cech jednostkow ych, wymaga szczególnie pomyślnych okoliczności, a przede 
wszystkim dobrej kondycji ojcowskiego nasienia. Jeśli bowiem ruch pochodzą
cy od ojca w pełni opanuje pochodzącą od kobiety m aterię, utworzy sam ca i to 
podobnego do ojca. Jeśli nie, to „niezdolność, k tó ra go cechuje, przejdzie 
również na po tom stw o” , pozostawi miejsce swemu przeciwieństwu i urodzi się 
dziewczynka. Samice rodzą się z konieczności wtedy, gdy „samiec nie jest 
zdolny opanow ać [materii] wskutek swej młodości lub starości, lub innej tego 
rodzaju przyczyny” 12. Odchylenia od norm y, jaką jest mężczyzna, są jednak 
konieczne dla utrzym ania gatunku. Jeśli ruchy nasienia słabną, to ustępują też 
miejsca potencjalnie w nim zawartym  ruchom  przodków  i dziecko upodobnia 
się nie do  rodziców, ale do dziadków , pradziadków  itd. „Z  ruchów obecnych 
w nasieniu jedne istnieją w nim aktualnie, drugie potencjalnie: istnieją aktualnie 
cechy ojcowskie i cechy ogólne, np. człowieka i zwierzęcia; istnieją potencjalnie 
cechy kobiety i przodków. Jeśli nasienie odchodzi od swojego typu, przechodzi 
w swoje przeciwieństwo: lecz gdy ruchy, k tóre organizują em brion, słabną,

9 Ibidem, I. 728 a 18-20, s. 48.
10 Ibidem, II. 737 a 27-30, s. 78 i 736 b 35-737 a 1, s. 76.
11 Arystoteles, M etafizyka , I (X). 1058 b 21-23, przekł. K. Leśniak, Warszawa 1983, s. 265.
12 Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, IV. 767 b 10-13, op. cii., s. 174.
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przechodzą w ruchy bliskie, np. jeśli ruch rodziciela słabnie, zmienia się wskutek 
m aleńkiej różnicy naprzód w ruch ojca, a następnie w ruch dziadka. W  ten 
sposób nie tylko w linii samców, lecz i w linii samic ruch rodzicielski kobiety 
zbacza do ruchu swej m atki; jeśli nic do jej ruchu, to do ruchu babki. I tak dalej, 
gdy chodzi o dalszych przodków ” 13. Jeśli konsekwentnie stosować zasadę, że 
m atka dostarcza jedynie biernej m aterii, to mówienie o „ruchu m atk i” zdaje się 
m etaforą. Jednakże cytowany wyżej in extenso passus sugeruje raczej teorię 
ograniczonej „w alki” cech genetycznych rodziców i ich przodków , niż bez
względną suprem ację elementu męskiego. Ostatecznie bowiem okazuje się, że 
główną „zasługą” rodzica jest uruchom ienie procesu kształtow ania się emb- 
rionu. A rystoteles m ógł przecież przyjąć teorię równowagi udziału ojca i m atki 
w procesie prokreacji, ale zapewne wymagałoby to, czego nie możemy tu  głębiej 
roztrząsać, znacznych m odyfikacji jego metafizycznej teorii formy i m aterii. 
Z  tego samego pow odu wolał pozostać przy „teorii norm y i defektu” 
{Norm-Defect Theory -  jak  ją  określił M atthew s14), według której norm ę 
człowieczeństwa stanowi ostatecznie mężczyzna.

„Pierwsze odchylenie od norm y -  czytamy w traktacie O rodzeniu się 
zwierząt -  m a miejsce wtedy, gdy zamiast mężczyzny przychodzi na świat 
kobieta” 15. „Bo w łonie m atki em brionowi żeńskiemu potrzeba dłuższego czasu 
niż em brionowi m ęskiem u do tego, by się rozwinął. Lecz gdy wyjdzie ju ż  na 
światło dzienne, wszystko następuje w nim szybciej: dojrzewanie płciowe, wiek 
dojrzały i starość, bo kobiety są z natury słabsze i zimniejsze. T oteż należy 
uważać kobiecość za rodzaj n a t u r a l n e j  d e f o r m a c j i .  Dopóki embrion 
żeński jest wew nątrz m atki, różnicowanie jego części dokonuje się wolno 
z pow odu jego zimna (bo rozwój jest rodzajem gotow ania, którego dokonuje 
ciepło; jeśli rzecz jest cieplejsza, jej gotowanie dokonyw a się łatwiej). Przeciwnie 
zaś gdy »em brion kobiecy« znajdzie się poza m atką, zbliża się szybko do kresu 
swego rozwoju i do  starości, ponieważ jest słaby. W szystko bowiem to, co jest 
niższe, dochodzi prędzej do swego końca zarówno w dziełach sztuki, jak  
w stworach natu ry” 16.

Jak  widać, teoria „norm y i defektu” znajdow ała wsparcie w przekonaniu
o różnicy „ciepła naturalnego” kobiet i mężczyzn. Pod względem konstytucji 
biologicznej, kobieta okazywała się istotą niżej stojącą od mężczyzny, a więc 
dysponującą ciałem zasadniczo gorszym i słabszym od ciała męskiego. Pogląd 
taki nie był, rzecz jasna, żadną nowością. Spotykam y go przecież i u Platona. 
Ale o ile według P latona gorsze i o wiele mniej wygodne od męskiego ciało

13 Ibidem, IV. 768 a 11-21, s. 176.
14 G.B. Matthews, Gender and Essence in Aristotle, „Journal of Philosophy” , Supplement 10, 

vol. 64, June 1986.
15 Arystoteles, O rodzeni się zwierząt, IV. 767 b 8-10, op. cit.t s. 174.
16 Ibidem, IV. 775a 9-22, s. 199 200.
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kobiece mieści w sobie całkowicie bezpłciową duszę myślącą, zdolną -  po 
godziwym życiu -  do  wcielenia się w mężczyznę, a nawet do całkowitego 
wyzwolenia się z kręgu wcieleń, o tyle kobieca dusza, o której naucza 
Arystoteles, zdaje się być jakościow o różna, bezwzględnie napiętnow ana 
„gorszą płciowością” , i jak o  tak a  słusznie skazana na podleganie kierownictwu 
męskiemu.

Zdaniem  niektórych kom entatorów  prokreacyjna teoria Arystotelesa silnie 
i apriorycznie degradow ała kobietę, przypisując jej rolę biernego tworzywa 
nowo pow stającego życia i równie apriorycznie przyjm ując za norm ę człowie
czeństwa męski „typ idealny” 17. O ile drugi zarzut trudno byłoby podważyć,
0 tyle pierwszy zdaje się zbyt surowy. Oceny takie należy bowiem ferować 
w odpowiednim  kontekście historycznym. Po pierwsze -  Stagiryta przytacza 
wiele argum entów  przeciwko teoriom  równościowym (nie lekceważy ich, ale po 
dyskusji odrzuca). Po drugie, nie przyjmuje koncepcji całkowicie odmawiającej 
kobiecie udziału w kształtow aniu się jej potom stw a, tak  jak  to czynił Tim ajos 
uznający (przynajmniej w relacji P latona), iż mężczyzna zaszczepia kobiecie 
gotowe żyjątko, k tó re ona jedynie karmi swoim ciałem. W edług rozpatrywanej 
teorii, kobieta realnie współtworzy nowego osobnika, a w pewnych okolicznoś
ciach uzyskuje on naw et niektóre jej cechy osobnicze. K . Imieliński, w spom ina
jąc o tej różnicy, podkreślał now atorstw o tej koncepcji: „Arystoteles nie 
przyznawał kobiecie jedynie czysto pośredniej roli w rozrodzie, jak  czynili to 
starsi biologowie, którzy w organizm ie żeńskim widzieli tylko pojemnik 
z żywnością dla ludzkiego zarodka. Także i kobieta m a swój współudział 
w pow staw aniu dziecka [...]. T a  wielka myśl została ograniczona przez to, że 
A rystoteles w znacznie większym stopniu niż jego poprzednicy przybliżył do 
siebie cechy płci. Nie są one -  według niego -  zasadniczo różne u mężczyzn
1 kobiet, lecz różnią się gradacją. Obydwoje posiadają siłę i ciepło, lecz kobieta 
mniejsze. Obydwoje wydzielają substancję, k tó ra  w zasadzie jest taka sam a, lecz 
ta  pochodząca od kobiety jest mniej rozwinięta. G dyby mężczyźni i kobiety byli 
całkowicie odm ienni, m ożna by powiedzieć: w swoim rodzaju są rów no warci. 
Jednak  tak  nic jest. Także proces rozrodu wykazuje, że istnieje naturalna 
gradacja rangi między m ężczyzną a kobietą, k tó rą musi respektow ać nawet 
najbardziej pozbaw iony przesądów  filozof społeczny” 18.

Imieliński nie m ówi jednak , dlaczego wyższe wartościowanie pierw iastka 
męskiego na płaszczyźnie biologicznej miałoby wspierać takież wartościowanie 
w sferze psychicznej lub społecznej. Że taka zbieżność w artościowania jest 
w poglądach Arystotelesa w yraźna, to nie ulega wątpliwości, pytanie jednak 
brzmi: czy jest to tylko paralela, czy też zachodzą tu istotne związki ontologicz-

17 J.M. Green, Aristotle on Necessary Verticality, Body Heat, and Gcndered Proper Places in the 
Polis. A  Feminist Critięue, „H ypatia” , vol.7, n r 1 (Winter 1992).

11 Imieliński K., Seksuologia, mitologia, historia, Warszawa 1989, s. 309.
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ne? Tym bardziej, że nie do końca jasny jest problem  genezy „myślącej części 
duszy” , co do którego Arystoteles się wahał i oceniał jako  „niezwykle trudny” 19. 
Niemniej wydaje się, że i tutaj właściwe „dogotow anie” nasienia m iało w jego 
teorii decydujące znaczenie.

3. Psychika płci

Istnieje pogląd, według którego zasadniczym czynnikiem decydującym
o przypisaniu płciom przez Arystotelesa odmiennych ról społecznych, było jego 
przekonanie o odmienności męskiej i kobiecej psychiki lub, m ówiąc bardziej 
tradycyjnie, różnice w jego koncepcji męskiej i kobiecej „duszy”20. Sprawa jest
0 tyle trudna, że psychika jednostki, o czym Arystoteles dskonale wiedział, 
podlega znacznym m odyfikacjom  w procesie socjalizacji. Z drugiej strony, 
S tagiryta bez wątpienia uznawał wrodzoność psychicznego zróżnicowania płci.

W Zoologii21 czytamy explicite: „we wszystkich gatunkach, w których 
występuje podział na samicę i samca, na tu ra  jasno wyróżniła charak ter samic
1 charak ter samców. T a  różnica jest szczególnie widoczna u ludzi, u zwierząt 
wielkich i u czw oronożnych żyworodnych. W rzeczy samej w tych gatunkach 
samice m ają charak ter łagodniejszy: prędzej się oswajają, chętniej szukają 
pieszczot i dają się łatwiej tresować. [...] W szystkie samice są bojaźliwsze od 
samców, z wyjątkiem niedźwiedzic i panter. U nich samice są jak  się zdaje 
odważniejsze. We wszystkich innych gatunkach samice są łagodniejsze, chyt- 
rzejsze, mniej szczere, są żywsze i bardziej dbałe o wychowanie dzieci, podczas 
gdy samce są dzielniejsze, silniejsze, dziksze, bardziej szczere i mniej podstęp
ne". „Te wszystkie rysy charakteru  objawiają się, rzec m ożna, u wszystkich 
zwierząt, lecz są bardziej uderzające u tych, których charakter jest bardziej 
złożony, a w szczególności u człowieka; on m a charakter bardziej wykończony 
i wskutek tego u ludzi cechy te występują z większą jasnością. Stąd pochodzi, że 
kobieta jest bardziej współczująca niż mężczyzna i więcej skłonna do łez; jest 
więcej zazdrosna i więcej skłonna do użalania się na los, do m iotania zniewag 
i do bicia, łatwiej się zniechęca i popada w rozpacz; jest więcej bezczelna i więcej 
kłamliwa i dająca się łatwiej oszukać i mniej prędko zapom ina, ona wreszcie 
mniej odczuwa potrzebę spania, lecz także jest mniej czynna i na ogół bardziej 
pow olna w działaniu niż mężczyzna, poprzestaje na mniejszej ilości pokarm u” . 
„Samiec jest skłonniejszy do niesienia pom ocy i, jak  powidzieliśmy, jest także

19 Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, III. 736 b 6-7, op. c i t s. 75. Por. Arystoteles, O duszy, 
II. 413 b 24-25.

20 Np. N D. Smith, Plato and Aristotle on the Naturę o f  Women, „Journal of the History of 
Philosophy” 1983, vol. XXI, nr 4.

21 Arystoteles, Zoologia, IX. 608 a 21-27 i 33-35 oraz 608 b 1-18, przekł. P. Siwek, w: 
Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 558.
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odważniejszy od samicy, bo nawet u m ięczaków, gdy się uderzy trójzębem sepię, 
samiec śpieszy z pom ocą samicy, lecz gdy sam ca się uderzy, samica rzuca się do 
ucieczki” .

Powyższe fragm enty pokazują, że Arystoteles zdawał sobie sprawę z pew
nych wyjątkowych cech charakteru  związanych z płcią u niektórych gatunków, 
niemniej jednak starał się dostrzec dom inujące różnice dzielące osobników 
męskich od żeńskich w całym świecie zwierzęcym, włączając w to  człowieka. 
Wyszedłszy od stwierdzenia różnic fizycznych i psychicznych między płciami 
w obrębie gatunków , starał się uzyskać możliwie adekwatne uogólnienia. 
Przyjm ując, że „usposobienia zależą od ciał i nie są same przez się obojętne 
wobec zm ian w ciele”22, poszukiwał korelacji między budową anatom iczną 
a tem peram entem  i charakterem . W opisie anatom icznym  uwzględniał takie 
cechy, jak  budow a i kształt kończyn, barków , czaszki, klatki piersiowej, bioder, 
tw ardość owłosienia itp. Odpowiednio wyróżniał cechy przeważające u jednej 
i drugiej płci. Postępując tą m etodą stwierdzał, że wśród zwierząt hodowlanych 
i ludzi samice są słabsze, bardziej lękliwe, czasem nieobliczalne, ogólnie biorąc
-  bardziej nikczemne niż samce. „Całe ukształtowanie ich ciała jest przyjemniej
sze raczej niż szlachetne” , bardziej wiotkie, miękkie i gibkie. „N atom iast 
jestestw a płci męskiej m ają przymioty całkowicie tym przeciwne, rodzajowi 
temu właściwe jest usposobienie odważniejsze i uczciwsze” . Toteż za kwintesen
cję m ęskości, zarów no ze względu na budowę anatom iczną, jak  i właściwości 
psychiczne (by nic powiedzieć duchowe), uznawał lwa, którem u przypisywał 
m .in., szczodrość, wielkoduszność, uczciwość, szczere przywiązanie do przyja
ciół. Za kwintesencję żcńskości uważał panterę, o której powiadał, że m a ona 
„najbardziej kobiecy kształt z wyjątkiem nóg” , i że jest „nikczem na, podstępna
-  m ówiąc ogólnie -  fałszywa” 23.

W iększość filozofów badających podstaw y Arystotelesowskiego przekona
nia o „norm alności” męskiej supremacji w społeczeństwie, odwołuje się jednak 
nie do jego pism przyrodniczych lecz do pewnego fragm entu Polityki (I. 1260a 
8-14), notabene nastręczającego niebanalne trudności translatorskie. W pier
wotnym tłum aczeniu L. Piotrow icza brzmi on jak  następuje: „z natury  są różne 
rodzaje władających i podległych. Inaczej bowiem przedstawia się władza 
wolnego nad niewolnikiem, a inaczej mężczyzny nad kobietą, czy ojca nad 
synem. U nich wszystkich występuje składnik psychiczny, jednakow oż z pew
nymi różnicami. N iewolnik bowiem nie posiada w ogóle zdolności rozważania, 
kobieta posiada ją  wprawdzie, ale bez właściwej siły, dziecko posiada ją  
również, ale nie rozwiniętą w pełni” 2,1.

22 Arystoteles, Fizjognomika, 805 a 1-2, w: Arystotelus, Pisma różne, przekł. L. Rcgncr, 
Warszawa 1978, s. 68.

23 Ibidem , 809 b 9-13 i 36-37 i 810 a 7-8, s. 80-82. Jak widać o charakterze decydować miała 
wolitywna (zwierzęca) część duszy.

21 Arystoteles, Polityka, I. 1260 a 8-14, przekł. L. Piotrowicz, Wrocław 1953, s. 29.
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W późniejszym przekładzie tego samego tłum acza ostatni zdanie brzmi 
inaczej: „N iewolnik bowiem nie posiada w ogóle zdolności do rozważania, 
kobieta posiada ją  wprawdzie, ale niezbyt kom petentną. Dziecko posiada ją 
również, ale nie rozwiniętą w pełni” 25.

Rozbieżność dotyczy więc tłum aczenia greckiego słowa „aupoę” . W pierw
szym tłum aczeniu -  zdolność rozważania okazuje się „niezbyt silna” , w drugim
-  „niezbyt kom peten tna” . W niektórych przekładach bywa ona również 
określana jak o  „niesuw erenna” albo „nie posiadająca pełnej władzy” 26.

W ostatnich latach niektórzy kom entatorzy (np. N .D . Smith) proponują, 
chyba ekstraw aganckie, interpretacje rozważanego fragm entu sięgające do 
szerszych konotacji słowa „aKopoę” , z jakim i m am y do czynienia wtedy, gdy 
używane jest na określenie pozbawionej praw lub środków osoby lub anulow a
nego, czy też unieważnionego dokum entu27. Brak suwerenności kobiecej „zdol
ności razw ażania” wiążą oni, przynajm niej częściowo, z kontekstem  społecz
nym28. Jednakże zdecydowana większość interpretatorów  uznaje, że chodzi tu
0 uleganie czynnikowi wewnętrznem u, a mianowicie emocjonalnej, alogicznej 
części duszy. Z natury  swej duszy łatw o ulegająca emocjom kobieta potrzebuje 
ciągłego kierow ania przez mężczyznę. Jej siły intelektualne (będące bardziej 
siłami rozum u praktycznego, rozsądku [phronesis], niż teoretycznego), jako 
ograniczone em ocjonalnością, wystarczają do rozsądnego kierow ania sprawami 
dom owym i, ale byłyby niebezpiecznie zawodne w przypadku spraw publicz
nych, gdzie emocje należy trzym ać na wodzy.

Interpretacja ta, jak  wspom niano -  powszechna, dobrze współgra z pod
kreślaniem ogólnej niższości kobiety. Z adania społeczne kobiety powinny 
odpow iadać jej celowi biologicznemu, znamiennym  cechom emocjonalnym
1 charakterologicznym  oraz możliwościom intelektualnym . W ychowanie po 
winno jedynie rozwijać i cywilizować te możliwości, kształtując właściwe dla 
kobiet cnoty. Ogólnie rzecz biorąc, silniejsi rozumem i charakterem  mężczyźni

25 Arystoteles: Polityka , I. 1269 a 12-14, przekł. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, s. 34.
26 Na przykład H. Rackham: „And all possess the various parts of the soul, but possess them 

in different ways ; for the slave has not got the deliberative part at all, and the female has it, but 
without fuli aulhority, while the child has it in un undeveloped form” . Aristotle, Politics, trans.
H. Rackham, London M CM L, s. 63.

27 N.D. Smith, Plato and Aristotle on the Naturę o f  Women, „Journal of the History of 
Philosophy” 1983, vol. XXI, nr 4, s. 475.

z* Według Saxonhause, rozważany fragment Polityki jest dwuznaczny. Ale jego interpretacja 
ma kluczowe znaczenie. Niewykluczone, że głosi on tylko tyle, że ze zdaniem kobiet posiadający 
władzę mężczyźni po prostu się nie liczą. W przeciwnym razie należałoby przyjąć, że stwierdza 
„psychiczne kalectwo kobiet” polegające na zaćmiewaniu intelektu przez uczucia. A. Saxonhause: 
Women in the History o f  Political Thought: Ancient Greece to Machiave(li, New York, 1985, s. 74. 
Natomiast N.D. Smith jest zdania, że, według Arystotelesa, zdolność rozważania u kobiet 
ograniczona jest zarówną naturą kobiecej duszy jak też jej naturalnymi funkcjami społecznymi 

macierzyństwem i opiekuństwem. Patrz N.D. Smith, op. cii, s. 476-477.
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powinni kierow ać kobietam i, z wyjątkiem przypadków niedorozwoju, zbyt 
m łodego wieku lub defektu natury. T oteż mężczyznom powinny przypadać 
w udziale sprawy publiczne, a kobietom  dom owe, a i tu taj ostateczne kierownic
two powinno z zasady należeć do mężczyzny jako  głowy dom u.

Nie znaczy to, by wolno było lekceważyć wychowanie kobiet, czy też pozos
tawiać je wyłącznie pryw atnem u uznaniu rodziców, gdyż kształtowanie cnót jest 
długotrwałym  procesem, w którym  niebagatelną rolę odgrywa prawodawstwo.

„Państw o -  czytamy w Polityce -  rozpada się, jak  oczywiście należy przyjąć, 
na dwie mniej więcej równe części: ludność m ęską i żeńską. Jeśli więc w jakim ś 
ustroju zagadnienie kobiet jest źle załatwione, to musi się uznać, że połowa 
państw a nie m a ustalonego porządku praw nego”29. Jako  odstraszający przy
kład wkazywał A rystoteles Spartę, gdzie, jak  twierdził, prawodawca zaprawił 
do powściągliwości i dyscypliny jedynie mężczyzn, pozwalając kobietom  na 
„swawolny i rozwiązły tryb życia” . Zaczęły więc lekceważyć i korum pow ać 
władzę. Ich niezdyscyplinowanie wraz z m ożliwością pozyskiwania znacznych 
m ajątków  drogą spadków  i posagów doprow adzić m iało do  wyludnienia Sparty 
i do  jej ostatecznego upadku.

4. Teoria małżeństwa

M onogam iczny związek małżeński jawił się Arystotelesowi jako  najbardziej 
podstawowy i najtrwalszy związek społeczny, a zarazem taki, w którym  
dom inująca pozycja mężczyzny, tak ze względu na walory fizyczne, jak  
i duchowe, wydawała się ewidentna. W przeciwieństwie do P latona i w zasad
niczej polemice z jego koncepcją państw a idealnego, dowodził, że stanow iąca 
istotny element Platońskiego ideału państw a wspólność kobiet i dzieci, podob
nie jak  wszelka własność kolektywna, prowadziłaby jedynie do osłabienia więzi 
międzyludzkich, zaniku poszanow ania dla dóbr i osób, braku dbałości o dzieci, 
szacunku dla rodziców, osłabienia uczuć braterskich itd.: „ani ojciec nie będzie 
się tu bynajmniej troszczył o synów, ani syn o ojca, ani też bracia o siebie 
wzajemnie. Dwie bowiem są rzeczy, k tóre przede wszystkim budzą w ludziach 
uczucie troski i miłości: osobista własność i ukochana isto ta” 30. Utworzenie 
wielkiej, upaństwowionej rodziny, takiej jak  proponow ana przez P latona dla 
klasy strażników , kosztem zwykłych związków m onogam icznych, byłoby rów
noznaczne z usunięciem szeregu wartościowych uczuć i doznań em ocjonalnych, 
przy równoczesnym wzroście ilości swarów, bijatyk, zabójstw  wśród krewnych 
itp. W spólność kobiet i dzieci, jakiś chytry praw odaw ca m ógłby co najwyżej 
ustanowić dla ludności rolniczej w celu jej skłócenia i tym łatwiejszego

29 Polityka, 11. 1269 b 15-19, przekł. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, s. 73.
10 Ibidem, II. 1262 b 21-23, s. 45.
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trzym ania w ryzach31. Projekt P latona niefortunnie zaciera różnicę między 
dwiema naturalnym i, ale zasadniczo różnymi formami życia społecznego: 
państwem i rodziną.

N orm alne m ałżeństwo, według Arystotelesa, opiera się albo na naturalnej 
miłości, albo na dzielności etycznej, „o ile m ałżonkowie są ludźmi praw ym i” . 
Jego celem jest nie tylko prokreacja, lecz także, a m oże przede wszystkim, 
wspólne dobro  m ałżonków. Niemniej posiadanie udanego potom stw a, jest 
zarów no ważnym elementem ludzkiego szczęścia, jak  też istotnym czynnikiem 
trwałości małżeństwa: „wszak dzieci są ich wspólnym dobrem , a to co wspólne 
stanowi więź”32.

M ałżeństwo opiera się na uzupełnianiu się ról, a tym samym cnót m ałżon
ków: „od początku następuje podział prac, i inne należą do męża, a inne do 
żony” 33. Jednakże przyjaźń między m ałżonkam i jest przyjąźnią ludzi nierów
nych. „Stosunek między mężem a żoną -  czytamy w Etyce Nikomachejskiej 

przypom ina ustrój arystokratyczny; zgodnie bowiem ze swą wartością mąż 
m a władzę nad żoną, a m ianowicie w tych dziedzinach, w których mężczyzna 
powinien ją  mieć; w innych natom iast, k tóre przystoją kobiecie, przekazuje jej 
władzę”34. Panowanie nad sprawam i dom owym i i służbą obejmuje więc żona 
z racjonalnego dozw olenia męża.

Jako  osobie dom inującej w małżeństwie należy się też mężowi (podobnie jak  
każdem u zajm ującem u w nierównej przyjaźni wyższą pozycję) większa miłość ze 
strony żony, niż żonie ze strony męża. „M iłość między mężem a żoną jest taka 
sama jak  w ustroju arystokratycznym ; stosuje się bowiem do [stopnia] dzielności 
etycznej i k to jest więcej wart, otrzym uje w niej więcej tego, co dobre, a każde 
z dwojga to , co jest dla niego odpowiednie”35. Rzecz jasna, że w praktyce stosunki 
m ogą się ułożyć inaczej, upodobniąc się do innych, niżej przez Arystotelesa 
cenionych form ustrojowych. G dy na przykład m ąż „chce całą władzę zagarnąć 
dla siebie, to popada w oligarchię, gdyż nie postępuje wtedy zgodnie z ich obopólną 
wartością i sięga po władzę nic na podstawie swej wyższości. Zdarza się jednak, że 
rządzą w dom u kobiety, które są dziedziczkami, nie są to więc rządy oparte na 
dzielności, lecz na bogactwie i wpływach, jak  w ustrojach oligarchicznych” 36.

W rekonstruow aniu poglądów Arystotelesa na małżeństwo zdani jesteśmy 
niestety na stosunkow o drobne uwagi, rzucone głównie w Etyce Nikomachej
skiej i Polityce. W łaśnie w Polityce znajduje się też wzm ianka świadcząca o tym, 
iż Arystoteles zamierzał poświęcić sprawie m ałżeństw a i w ogóle rodziny więcej

31 Ibidem, II. 1262 a 40-1262 b 3. s. 44.
32 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, VIII 12. 1162 a 27-29, przekł. D. Gromska, Warszawa 

1982, s. 314.
31 Ibidem, 1162 a 22-23, s. 313.
34 Ibidem , VIII 10. 1160 b 32-35, s. 308.
35 Ibidem VIII 11. 1161 a 22-25, s. 309.
36 Ibidem, VIII 10. 1160 b 35 8-1161 a 3, s. 308. Por, także VIII 7. 1158 b 11 i nast., s. 299 300.
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miejsce gdzie indziej. Pod koniec Księgi pierwszej pisał o tym expliciłe: „O 
mężczyźnie i kobiecie, o dzieciach i ojcu, o właściwej każdemu z nich cnocie 
i o stosunku wzajemnym między nimi, a mianowicie, co w nim jest pięknego, 
a co nicpiękncgo, jak  i o tym, jak  się dążyć powinno do osiągnięcia dobrego, 
a unikania złego, trzeba będzie pomówić jeszcze w wywodach o ustrojach 
państw ow ych37. Jednak ie  ani w Polityce , ani w żadnym innym dochowanym do 
naszych czasów dziele Arystotelesa nie znajdujemy rozwinięcia tego tem atu, 
poza w spom nianą już wyżej, a przeprow adzoną w chronologicznie od Polityki 
wcześniejszej, Etyce Nikomachejskiej18, analogią między różnymi ustrojam i, 
a różnymi formami przyjaźni i -  w tym kontekście -  stosunkam i w rodzinie.

Proponow any przez Arystotelesa m odel stosunków rodzinnych, a zwłaszcza 
seksualnych, znacznie odbiegał od ideału Platońskiego. Zważywszy Arys- 
totelesowską apoteozę m odelu patriarchatnego wypada zapytać o ewentualne 
dalsze racje jego przyjęcia. N a pewno nakładało się tutaj wiele czynników. 
Jednym  z istotnych był zalecany przez Arystotelesa wiek wstępowania kobiet 
i mężczyzn w związek małżeński -  dla kobiety 18, a dla mężczyzny 37 rok życia. 
Stagiryta brał przy tym pod uwagę zarówno rozwój sił biologicznych m ałżon
ków (przede wszystkim mężczyzny), jak  też względy pragmatyczne i psycho
logiczne. A rgum entow ał, że dzieci nic powinny ani zanadto  odbiegać wiekiem 
od swoich rodziców, ani zbyt się do nich zbliżać. W pierwszym przypadku, ani 
dzieci nie mogłyby w dostatecznej mierze korzystać z pom ocy rodziców, ani oni, 
gdy się zestarzeją, zaznać należnej im opieki ze strony dzieci. N atom iast 
w przypadku drugim , dzieci zazwyczaj nie okazują należnego rodzicom szacun
ku. Łatw o też o spory o zarząd m ajątkiem . Ostrzegał też, że wcześniejsze 
zamążpójście groziłoby dziewczętom nadmiernym rozkwitem zmysłowości.

37 Polityka, 1. 1260 b 8-13, op. cii., s. 35-36.
u  Wielu uczonych uznaje Politykę za kontynuację Etyki Nikomachejskiej. Np. W. Ellis, w: 

A Treatese on Governement or the Politics o f  Aristotley trans, by W. EUlis, London 1943 (pierwsze 
wydanie 1912), s. VII. Ustalając chronologię tych dzieł wskazuje się niekiedy na świadectwo samego 
Arystotelesa. W Polityce czytamy bowiem takie zdanie: „Części składowe, z których ma powstać 
całość, muszą być różnego rodzaju, a równość polega na wzajemności świadczeń oraz odpłat
i dlatego utrzymuje państwa, jak to wyłożyłem uprzednio w dziele o etyce” (Arystoteles, Polityka,
II. 1261 a 318, op. cit.t s. 39). Zdanie to wiązane bywa z następującym fragmentem Etyki 
Nikomachejskiej: „Lecz w Lransakcjach wymiennych węzłem łączącym ludzi jest spraw-iedliwość 
w znaczcniuu odpłaty, a mianowicie odpłaty proporcjonalnej, a nie równym za równe. Proporc
jonalna bowiem odpłata jest warunkiem utrzymywania się wspólnoty państwowej” (Etyka 
Nikomachejska, 1132 b 33 8-34), op. cit., s. 176-177. Czyni tak zarówno L. Piotrowicz w: 
Arystoteles, Polityka, op. cit., s. 39, przypis 2. jak również W.K..C. Guthiere w: History o f  Greek 
Philosophy, Vol. VI, Cambridge 1981, s. 331, przypis 1. Niektórzy badacze są ostrożniejsi w sądach. 
Np. W. Komatowski pisze, że Etyka Nikomachejska jest być może wcześniejsza od Polityki (W. 
Kornatowski, Zarys dziejów myśli politycznej starożytności. Warszawa 1968, s. 170). Ostrożność 
taka może być podyktowana uwagą W. Jaegera, iż ostateczne opracowanie Etyki Nikomachejskiej 
zbiegło się w czasie z pracą nad konstruowaniem Polityki (W. Jaegcr, Aristoteles. Grundlegung einer 
Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923, s. 278.
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Znaczna, gdyż blisko dwudziestoletnia, różnica wieku pomiędzy małżonkami 
w naturalny sposób łączyła się z dom inującą pozycją przypisywaną przez 
Arystotelesa mężowi. D o zwykle podkreślanej wyższości mężczyzny nad kobie
tą39, dołączała się tu równie konsekwentnie zaznaczana, wyższość osoby starszej 
nad młodszą. O ile jednak  ta druga wyższość jest dość zrozumiała, zważywszy 
przewagę wiedzy i doświadczenia życiowego osób starszych, o tyle wielokrotnie 
pow tarzane przez Arystotelesa twierdzenie o wyższości mężczyzny wymagało 
odw ołania się do znacznie szerszej spekulacji ontologicznej.

Niezależnie jednak od wszystkiego m ożna stwierdzić, że lansowany przez 
Arystotelesa typ stosunków  małżeńskich szedł z duchem czasu. Czwarty wiek 
przed naszą erą przyniósł bowiem wyraźny rozpad, tak  znamiennych dla 
greckich m iast-państw , a zwłaszcza dla A ten, męskich związków towarzys- 
ko-hom oseksualnych i heteroseksualnych związków pozamałżeńskich, a za ra
zem wzrost znaczenia psychicznej więzi małżeńskiej. W iązało się to z kosmo- 
polityzacją życia publicznego i m igracjami Greków. Na stosunek Arystotelesa 
do problem u małżeństwa mógł też wpłynąć jego związek z dworem m acedońs
kim. T ak  czy inaczej, różnicę jego filozofii rodziny w stosunku do żywej jeszcze 
tradycji widać szczególnie wyraźnie, jeśli porów na się zarysow aną wyżej 
koncepcję życia m ałżeńskiego z często cytow aną wypowiedzią jego rówieśnika 
(a zarazem oponenta i obrońcy starych porządków) Demostenesa: „H etery 
m amy dla przyjemności, konkubiny dla codziennych potrzeb ciała, żony -  aby 
mieć legalne potom stw o i zaufane strażniczki dom u”40. Udane, wierne sobie, 
posiadające liczne potom stw o m ałżeństwo m onogam iczne stanowiło w teorii 
A rystotelesa ważny element życia szczęśliwego. T oteż nieprzypadkowo p rob
lem atyka m ałżeńska znalazła miejsce m .in. w poświęconej szczęściu Etyce 
Nikomachejskiej. Oczywiście nie sposób tu abstrahow ać od pewnych teoretycz
nych analogii z myślą pitagorejską. W Żywocie Pitagorasa -  p ióra Jam blicha 

znajdujemy wzmiankę, iż nakazał on mężom K rotony wierność seksualną 
wobec swoich m ałżonek. Podobne stanow isko zaprezentować mieli wkrótce 
kosm opolitycznie i personalistyc/nie nastawieni mędrcy stoiccy, a w kilka 
wieków później -  chrześcijańscy.

5. Szczęście jako ostateczny cel życia ludzkiego i główny 
postulat polityki społecznej. Szczęście i hierarchia społeczna

5.1. Ż ycie szczęśliwe. T eoria szczęścia zajmuje centralne miejsce w całej 
Arystotelcsowskiej aksjologii i antropologii. T eoria ta  określa, czym jest

19 Por. Etyka Nikomachejska, VIII 7. 1168 b 11-28, op. cii., s. 299.
40 Demoslenes, Mowa przeciwko Neairze, cyt. za: I. Bicżuńska-Małowist, Kobiety antyku, 

Warszawa 1993, s.13.
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szczęście oraz w jaki sposób m ożna je osiągnąć. Zdaniem  Stagiryty każdy 
człowiek z przyrodzenia dąży do szczęścia, a w dążeniu tym uwidacznia się 
celowość ludzkiego życia. Szczęście polega na możliwie pełnej realizacji swoiście 
ludzkich możliwości człowieka. Jednakże pełne, czy też „najwyższe” , szczęście 
dostępne jest tylko nielicznym, szczególnie uprzywilejowanym przez los, naturę 
i pozycję społeczną jednostkom . W tym sensie Arystotelesowska felicytologia 
m iała charakter elitarny. W związku z tym interesować nas będzie, czy -  a jeśli 
tak , to na ile -  płeć stanowiła w m niem aniu Arystotelesa determ inantę 
uczestnictwa w szczęściu.

T raktując życie jednostki jako  swoistą sztukę, której celem jest szczęście, 
jego określenia szukał Arystoteles w specyficznych funkcjach człowieka. Z tego 
punktu  widzenia szczęście okazywało się jednak niejednorodne. Gdyby bowiem 
człowiek był jedynie bezcielesnym, rozumnym  duchem, to pełnię, wręcz boskie
go szczęścia, znalazłby w samym życiu kontem placyjnym 41, dla którego niezbęd
ne są dzielności dianoctyczne, czyli zalety intelektualne, takie jak: m ądrość 
teoretyczna, zdolność rozum ienia i rozsądek. Jednakże człowiek nie jest 
sam oistnym  i sam owystarczalnym  rozumem , ani jedynie izolowanym od innych 
organizm em . Jest ze swej istoty stworzeniem społecznym. A w życiu społecznym, 
swoiście ludzkimi czynnościami są te, k tóre realizują różnego rodzaju dzielności 
etyczne, czyli cnoty, takie jak: sprawiedliwość, męstwo, hojność, uczciwość itp. 
Dzielności te zgodne są z rozsądkiem , choć w jednostce rozwijają się powoli 
poprzez kształtujące nawyk ćwiczenie. Zewnętrzne przejawy wielu dzielności 
etycznych są zarazem  różne w zależności od faktycznych możliwości danego 
człowieka. T aki sam datek pieniężny ofiarowany przez bogacza może być 
wyrazem skąpstw a, przez człowieka przeciętnie zamożnego -  hojności, a przez 
biedaka -  rozrzutności. Podobnie: „tchórzem  przecież wydałby się m ąż, gdyby 
był tylko w tym stopniu dzielny, co dzielna kobieta; a niepoham ow ana w języku 
kobieta, gdyby tylko tak była powściągliwa, jak  dzielny mężczyzna” 42. D zielnoś
ci etyczne relatywizował też Arystoteles do ról społecznych związanych z wie
kiem, płcią, pozycją w hierarchii władzy itd. Z tego punktu  widzenia, innych 
dzielności oczekiwać należy od dziecka, innych od m łodzieńca, jeszcze innych od 
starca, innych od pana, a innych od niewolnika, innych od kobiety, a innych od 
mężczyzny. Dzielnością pana jest umiejętność rozkazywania, dzielnością niewo
lnika -  sprawne wykonywanie poleceń, dzielnością m łodzieńca -  um iarkow anie 
i męstwo, dzielnością dziewczęcia -  um iarkow anie i pracow itość43.

Dzielności etyczne sprzyjają harm onijnem u współżyciu społecznemu i są 
ważne nie tylko ze względu na szczęście własne, lecz również na szczęście 
bliźnich. D ają też podstaw ę do, istotnego dla szczęcia człowieka, uznania

41 Por. Etyka Nikomachejska, X.7. 1177 b 16-288, op. cit., s. 381.
42 Polityka, III. 1277 b 21-23, op. cit., s. 105.
43 Por., Arystoteles, Retoryka I. 1361 a 1 9, przekł. H. Podbiclski, Warszawa 1988, s. 84.
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i szacunku społecznego. Posiadanie dzielności etycznych owocuje też odpornoś
cią na przeciwności losu. „K to  bowiem jest prawdziwie dzielny i m ądry ten
-  naszym zdaniem -  znosi każdy los z godnością i czyni zawsze w każdych 
w arunkach to, co jest najlepsze” 14.

Obok dzielności dianoetycznych i etycznych wyróżniał Arystoteles inne 
ważne składniki ludzkiego szczęścia. W Retoryce , k tó ra nie eksponując, tak  jak  
inne dzieła, ideału życia kontem placyjnego, wśród zasadniczych przejawów 
szczęścia wymieniał: „szlachetne urodzenie, posiadanie wielu i uczciwych 
przyjaciół, bogactw o, dorodne potom stw o, piękną starość i zalety ciała, jak  
zdrowie, urodę, siłę, odpowiedni wzrost, uzdolnienia sportowe. Ponadto  -  dob
re imię, szacunek, sprzyjający los, dzielność (lub jej składniki: m ądrość, męstwo, 
sprawiedliwość, um iarkow anie)” 45. Ostatecznie bowiem, żyć szczęśliwie to  tyle 
co „dobrze żyć i dobrze się m ieć”46. Życie w pełni szczęśliwe nie jest dane 
każdemu. Rozwój intelektualny i nabywanie wiedzy wymagają wrodzonych 
zdolności, czasu, w arunków  m aterialnych. Również inne elementy szczęścia nic 
są powszechnie dostępne. D la jednych z pow odu ułomności umysłu, dla innych 
ze względu na brak zdrowia i urody, dla jeszcze innych z powodu nieprzychyl- 
ności losu, wreszcie z braku m ajątku  lub wolności.

W prawdzie Arystoteles nigdzie nic w spom ina o płci jako  determ inancie 
szczęścia, niemniej jednak  wskazują na nią całe dotychczasowe rozważania. 
N iektóre znam iona szczęścia, takie jak: długość życia, uroda, liczne potom stw o, 
dobre urodzenie, bogactw o i rozsądek, przypadać m ogą zarówno kobietom , jak 
i mężczyznom. Ale inne, np. możliwość prow adzenia życia kontemplacyjnego, 
z racji przypisywania kobietom  określonych cech biologicznych, psychologicz
nych i pochodnych względem nich ról społecznych, są dla kobiet prawie 
nieosiągalne. Ogólnie kobieta jawiła się Arystotelesowi jako  istota gorsza od 
mężczyzny tak  pod względem fizycznym, jak  i m oralnym , i jako  taka wym agają
ca męskiego kierownictwa dla do b ra  zarówno jej samej, jak  i całego społeczeńst
wa. W związku z tym najwyższe możliwe dla kobiety szczęście jest nieco 
odm ienne i w zasadzie niższe od szczęścia możliwego dla niektórych przynaj
mniej mężczyzn.

Należy jednak podkreślić, że niezależnie od określenia możliwości i funkcji 
obu płci, Arystoteles postulował kultywowanie zalet ciała i ducha każdego 
człowieka i przestrzegał przed zaniedbywaniem kobiet pod tym względem. N a 
przykład w Retoryce , po wymienieniu szczęściodajnych zalet ciała i ducha 
czytamy, że „zarów-no jednostki, jak  i społeczeństwo powinny w równym 
stopniu rozwijać te wszystkie zalety i wśród płci męskiej, i wśród płci żeńskiej. 
N arody bowiem, k tóre nie dbają o godność kobiet, jak np. Lacedemończycy,

44 Etyka Nikomachejska, I. 1101 a 1-3, op. cit., s. 34.
45 Retoryka, I. 1360 b 19-24, op. cit.y s. 83.
46 Etyka Nikomachejska, 1.4. 1095 a 16-20, op. cit., s. 8.
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tracą niemal połowę swego szczęścia” 47. Szczęścia kobiet nie wolno lekceważyć, 
gdyż byłoby to  równoznaczne z lekceważeniem celu ludzkiego istnienia.

Problem  szczęścia łączy Arystotclcsow ską etykę z jego myślą polityczną, 
gdyż szczęście uznaje on za kryterium  aksjologicznej oceny ustroju politycz
nego. W drugim  rozdziale VII księgi Polityki czytamy wszak, że najlepszy ustrój 
to taki, w którym  „każdy bez wyjątku najlepiej się czuje i szczęśliwie żyje”48. 
W ustroju takim  każdy zajmuje właściwe m u, korzystne zarówno dla niego, jak 
i dla całego społeczeństwa, miejsce, „doświadczając tyle szczęścia, ile wykazuje 
cnoty i rozum u”49. O statni cytat zdaje się świadczyć, że Arystoteles dopuszcza 
myśl o stopniowalności szczęścia. W prawdzie pełnię szczęścia (eudajmonię), 
osiągają tylko nieliczni, ale większość ludzi nie jest pozbaw iona przynajmniej 
niektórych jego składników. K ażdy z przyrodzenia posiada określony zakres 
możliwego dlań szczęścia, ale okoliczności, wychowanie i los decydują o stopniu 
jego urzeczywistnienia.

5.2. Idealna i realna hierarchia władzy. Podobnie jak Platon, także Arys
toteles pragnął, by wszelka władza w państwie piastow ana była przez osoby 
najbardziej do tego zdatne. Dowodził, że podobnie jak rozum na część duszy 
winna trzym ać w ryzach nierozum ną, tak rozumni władcy i przełożeni wszelkich 
szczebli winni władać mniej rozum nym i obywatelam i, panowie -  niewolnikami, 
rodzice -  dziećmi, mężowie — żonami itd .50 Jednakże ze względu na wielo
wymiarowość społecznego bytu każdego człowieka, a także na zróżnicowanie 
przyrodzonych zdolności umysłowych postulow ana przezeń hierarchia władzy 
nie przedstawiała się jednorodnie. Jud ith  M . G reen, słusznie zauważyła, że obok 
płci właściwe dla danej jednostki miejsce wyznaczały w teorii Arystotelesa także 
inne kryteria, przede wszystkim możliwości intelektualne i stopień ich rozwoju. 
H ierarchia ta, w przekonaniu wspomnianej autorki odzwierciedlająca także 
wysokość metafizycznej „tem peratury” jednostek, przedstawiała się według niej 
następująco:

9. Męscy mężczyźni o nadzwyczajnym stopniu uposażenia i rozwoju 
rozum u.

8. Męscy mężczyźni o norm alnym  dla mężczyzn stopniu uposażenia i roz
woju rozum u.

7. Nadzwyczajne („m ęskie” ) kobiety o nadzwyczajnym uposażeniu i roz
woju rozum u.

6. Męscy mężczyźni posiadający norm alny, ale z powodu braku czasu 
i wywczasu (leisure) nieadekw atnie rozwinięty rozum  (tj. rolnicy i rzemieśl
nicy).

*' Retoryka, I. 1361 a 8-12, op. cit.y s. 84.
4łł Polityka, VII. 1324 a 3-5, op. cit., s. 288.
4g Ibidem, VII. 1323 b 21-22, s. 286.
50 Por. Polityka I. 1254 b 3-6 i nast., op. cit.y s. 12-13 i V. 1309 a 33-378, op. cit.t s. 230.



Płeć jak o  determ inanta roli i pozycji społecznej 19

5. Kobiccc kobiety posiadające norm alny dla kobiet i norm alnie rozwinięty 
rozum , wystarczający w ograniczonym  zakresie, a więc umożliwiający zarówno 
autonom ię, jak  i kierowanie domem.

4. Kobiecy mężczyźni o norm alnym  dla mężczyzn rozumie, ale cierpiący na 
niezdecydowanie spow odowane nieczystością charakteru.

3. Dzieci obojga płci z norm alnie rozwiniętym rozumem, wymagającym 
rozwoju pod kierunkiem  norm alnych osób dorosłych.

2. Mężczyźni nic posiadający rozum u wystarczającego dla choćby ograni
czonej autonom ii, czyli męscy niewolnicy z natury.

1. Kobiety nie posiadające rozum u wystarczającego dla choćby ograniczo
nej autonom ii, czyli niewolnice z natury.

0. Zw ierzęta innych gatunków 51.
O pisana przez Green hierarchia władzy brała pod uwagę zarówno je 

dnostkowe czynniki w rodzone, jak  też stopień ich rozwoju. Była to hie
rarchia idealna względem sytuacji zastanej, nie uwzględniająca tak istotnej 
d la P la tona kwestii „rów nych szans” rozwoju najlepszych indywidualnych 
talentów  każdej jednostki itp .52 O pozycji jednostki w tej hierarchii decy
dowały ostatecznie jej aktualne dzielności. Ci, którzy z braku czasu, zdo
lności lub możliwości kształcenia się nie rozwinęli swego umysłu, m uszą 
podlegać tym , którzy, m ając odpowiednie w arunki, wykształcili swój rozum. 
A jeśli ktoś niezgodnie z poziomem swojego rozwoju znajdzie się w sytuacji 
podległego osobie gorzej rozwiniętej, to  wypada m u, rzecz jasna, współczuć. 
T aki jest przypadek niewolnika „z przypadku” w przeciwieństwie do nie
wolnika „z natu ry” . Takie przypadki m uszą się zdarzać, i to  nierzadko, 
ze względu na brak dostatecznej ilości społecznie „w ysokich” miejsc. Poza 
tym konieczność podtrzym yw ania życia wymaga zatrudniania większości lu
dności do żm udnych, niewolniczych prac produkcyjnych. Tylko niewielu 
wolnych obywateli o potencjalnie wysokich możliwościach intelektualnych 
m a dostateczne zasoby m aterialne dla ich kultywowania. G dyby każdy czło
wiek mógł w pełni rozwijać swoje przyrodzone możliwości, to hierarchia 
przedstaw iona przez Green, po niewielkich m odyfikacjach byłaby zarazem 
hierarchią szczęścia. Rzecz jasna niektóre jej poziomy, np. poziom szósty, 
okazałyby się puste. Ale w taką możliwość, jak  powiedziano, pozostający 
w zgodzie z realiam i życia Arystoteles po prostu nie wierzył. Stąd też 
za właściwe miejsce jednostki w hierarchii władzy uznawał miejsce zgodne 
z jej aktualnym  stopniem  rozwoju. Zdaw ał sobie sprawę, że o rzeczywistej 
hierarchii społecznej decyduje szereg czynników zewnętrznych, takich jak  
zasoby m aterialne, pomyślny los itp. Pom ijając te zastrzeżenia, opisana przez 
Green hierarchia ukazuje jednak przewagę rodzaju męskiego, którego przed-

51 J.M. Green, op. cii.
32 Por. M. Uliński, Platon i emancypantki, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1989, nr 3.
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stawiciclc m ogą w sprzyjających w arunkach osiągać jej najwyższe szczeble. 
W ynikałoby z tego m .in., że kobieta nie zazna nigdy najwyższego, możliwego 
dla człowieka szczęścia.

T o  przesunięcie hierarchii żeńskiej w dół w stosunku do męskiej znajduje też 
odzwierciedlenie w Arystotelesowskiej polityce społecznej, a zwłaszcza w peda
gogice, w której ważne miejsce zajmuje odpowiednie przygotowanie jednostek 
do przewidywanych dla nich (praw dopodobnych) ról społecznych. Ważnym 
elementem takiego przygotow ania jest wymagające znacznego nakładu czasu, 
kształcenie właściwych dla danej roli dzielności. Konieczność wychowywania 
do pełnienia ról dostosow anych do przeciętnych, naturalnych cech jednostek 
i podstawowych wymogów życia zbiorowego (resp. gatunkowego) okazywała 
się czynnikiem decydującym o tym, że szczęście kobiet m usiało, także teoretycz
nie, różnić się od szczęścia mężczyzn, i że płeć w skali zbiorowej okazywała się 
czynnikiem silnie, a zarazem słusznie, determ inującym  los. W pewnych jedno
stkowych przypadkach Arystoteles uznawał wprawdzie odchylenia od zaleca
nych przez siebie norm  życia społecznego, co chroniło go przed dogm atyzm em , 
ale odchylenia te dotyczyły wyłącznie sytuacji wyjątkowych i w pewnym sensie 
patologicznych, np. takich, w których mężczyzna z powodu choroby, niedoroz
woju lub nieusuwalnych wad charakteru  zdecydowanie nie dorastał do  przypa
dającej m u roli. A kceptacja takich wyjątków potw ierdzała tylko ogólnie 
zarysow aną przezeń wizję człowieka i społeczeństwa. Wizję, k tó ra na długo 
zaciążyła na naszym  europejskim  pojm ow aniu płci jako  naturalnej i możliwej 
do  racjonalnego określenia, współdeterm inanty ludzkiego losu.
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Su mm ary

The present paper is an attempt at synthetic presentation o f Aristotle’s views upon the 
naturę of human gender. The biological, psychological and social aspeets of this problem 
have been discussed. The author tried to explain their relation to the Stagirite’s 
metaphysical and axiological premises (c.g. his theory of „m atter” and „form”, the 
concept of happinesss, etc.). The paper indicates also the fact -  often unnotieed by the 
commentators -  how far Aristotle’s every-day and political realism softens his basie 
thesis of the principal superiority of the małe element over the female one and -  eo ipso 
-  of man over woman.


