
206

Niezależnie od buchalteryjnego charakteru, jaki przypisuje Zorba rozumo-
wi, trafnie zauważa, że rozum „wiąże”. Rozum przestrzega swoich „nosicieli” 
przed szaleńczą szarżą nieposkromionych emocji; wobec kolejnych pozbawio-
nych głębszej refl eksji zapędów przypomina o niegdysiejszych upadkach. Grek 
życzy swojemu przyjacielowi odrobiny fantazji, ostrzegając go równocześnie, 
że rozumowanie go zgubi14. Myślenie poskramia szaleństwo, doświadczywszy 
bowiem zgubnych konsekwencji realizowania szalonych pomysłów, myślący 
rezygnuje z ich kontynuacji.

RÓWNANIE Z JEDNĄ ZMIENNĄ

Drugim z wymienionych przez Akwinatę składników roztropności jest 
intuicja intelektualna15 czy też inteligencja, przez komentatorów nazywana 
również zdolnością do trafnego ujęcia danej sytuacji, pojętnością, względnie 
zmysłem rzeczywistości. Wszystkie te określenia dotyczą umiejętności ro-
zeznania sytuacji, w której „tu i teraz” podejmujemy decyzję. Dzięki intuicji 
intelektualnej potrafi my odnieść ogólne zasady do konkretnych przypadków, 
to zaś umiejętność, której nie sposób przecenić, zważywszy na to, że w naszym 
działaniu nie stajemy nigdy wobec dwóch identycznych sytuacji.

Bezmyślny sięga wprawdzie pamięcią do minionych zdarzeń, ale nie wy-
ciąga z nich wniosków w sposób, który moglibyśmy nazwać korzystaniem 
z doświadczenia. Nie stara się dociec, czym przeszłe epizody różnią się od 
teraźniejszych, czyli odkryć podobieństwa w niepodobieństwie. Stosuje wciąż 
te same, sztywne reguły do zmieniających się istotnie kontekstów. Lubi kole-
iny, modele, szablony i algorytmy, rozwiązywanie problemów potraktowałby 
najchętniej jak równanie z jedną zmienną. Raz przyjęty sposób postępowania 
próbuje powielać w każdej sytuacji, która wydaje mu się podobna do poprzed-
niej. Myśli i ocenia powierzchownie. Z upodobaniem odwołuje się do prze-
szłości, w obronie skostniałych struktur powtarzając, że „zawsze tak było”, 
i nie refl ektuje nawet, że to, co mówi, jest absurdem (do żadnej z ludzkich 

15  Por. św. T o m a s z  z  A k w i n u, Summa teologii II-II, q. 49, a. 2, w: tenże, Traktat o roz-
tropności. Summa teologii II-II, q. 47-56, s. 81-83. We wstępie do Traktatu o roztropności Galewicz 
wyjaśnia, że chodzi tutaj o szczegółową, nie zaś ogólną intuicję etyczną, ta druga bowiem nie jest 
w ujęciu św. Tomasza częścią roztropności. Zdaniem Galewicza Akwinata ma na uwadze pewien 
rodzaj dedukcyjnego rozumowania praktycznego, w którym przesłanką większą jest ogólna norma 
każąca spełniać czyny o określonej wartości etycznej, a przesłankę mniejszą stanowi sąd stwier-
dzający, że pewien jednostkowy czyn ma tę właśnie etyczną wartość. Roztropność pozwala zatem 
trafnie rozeznać pewien konkretny cel, jest trafnym spostrzeżeniem konkretu (por. W. G a l e w i c z, 
Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności. Summa teologii II-II, q. 47-56, 
s. 28-38).
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instytucji lub regulacji nie można odnieść przysłówka „zawsze”). Nie przyj-
muje do wiadomości, że świat się zmienia.

Bezmyślny nie podejmuje samodzielnie trudu poszukiwania rozwiązań 
problemów moralnych, zdaje się na innych i bezwolnie powiela ich zacho-
wanie. Tych, którzy są zdolni jedynie naśladować czyjeś działanie, Immanuel 
Kant nazywał wprost półgłówkami16, w ich postawie widząc zapewne zdradę 
praktycznego rozumowania. Bezmyślny łatwo ulega złudzie, najpierw coś so-
bie uroi, a potem przyjmuje to za rzeczywistość. Snuje spiskowe teorie, czyta 
zawzięcie Nostradamusa, księgi Sybilli czy też pisma innych domorosłych 
wieszczów. Spiskowe teorie pojawiają się wszak wtedy, kiedy nie zadowa-
lają nas najbardziej oczywiste wytłumaczenia niepokojących zdarzeń, a nie 
zadowalają nas dlatego, że nie chcemy się z nimi pogodzić17. Rzeczywistość 
to dla bezmyślnego trudne do ogarnięcia wyzwanie. Bezmyślny jest odporny 
na wiedzę, do intelektualnego wysiłku podchodzi z odrazą, a do refl eksji nad 
własnym działaniem jak do przysłowiowego jeża. Nie ma jednak powodów, 
by przypisywać mu z tego tytułu złą wolę, nie ma sensu przypisywanie złości 
temu, co można wytłumaczyć głupotą18.

Bezmyślni są nijacy – ani zbuntowani, ani wierni. W Boskiej komedii Dan-
te nazywa ich nieszczęśliwymi, „co nigdy nie żyli”19, niesieni wiatrem, jałowi, 
bez wyrazu, jakby martwi. Niczym „wydrążeni” u Thomasa Stearnsa Eliota.

My, wydrążeni ludzie
My, chochołowi ludzie
Razem się kołyszemy
Głowy napełnia nam słoma
Nie znaczy nic nasza mowa
Kiedy do siebie szepczemy
[...]

Kształty bez formy, cienie bez barwy
Siła odjęta, gest bez ruchu20.

16  Por. I. K a n t, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. A. Bobko, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa 2005, s. 131.

17  Por. U. E c o, Na ramionach olbrzymów, tłum. K. Żaboklicki, Noir sur Blanc, Warsza-
wa 2019, s. 364.

18  Zasada: „Nigdy nie przypisuj złości temu, co można wyjaśnić głupotą” („Never attribute to 
malice that which is adequatly explained by stupidity”), nazywana jest brzytwą Hanlona (zob. np. 
A. B l o c h, Murphy’s Law: Book Two; More Reasons Why Things Go Wrong, Price Stern Sloan 
Publishers, Los Angeles 1980, s. 52).

19  D a n t e  A l i g h i e r i, Boska komedia, tłum. A. Świderska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 
2001, s. 31.

20  T.S. E l i o t, Wydrążeni ludzie, tłum. C. Miłosz, w: tenże, Wybór poezji, tłum. K. Boczkowski 
i in., wybór K. Boczkowski, W. Rulewicz, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1990, s. 157.
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Są oni jak „stado,  które bezmyślnie idzie za ułudą dnia”.  Nie dbają o to, 
by mieć własne zdanie. Powielają opinie drugich i – jak w przywołanej wy-
powiedzi Shawa – myślą, że myślą.

ZŁUDNA SAMOWYSTARCZALNOŚĆ

Kolejny składnik roztropności stanowi pouczalność22, nazywana też otwar-
tością na rady i opinie drugich lub gotowością do przyjmowania pouczeń. 
Sztuką jest nie tylko umiejętność korzystania z własnego doświadczenia, lecz 
również wykorzystywanie doświadczenia zdobytego przez innych. Jakkolwiek 
dysponujemy moralną intuicją, a z biegiem lat nabywamy moralnego doświad-
czenia pozwalającego nam coraz sprawniej podejmować decyzje, to wziąw-
szy pod uwagę bogactwo kontekstów naszego działania, a także konieczność 
przyjmowania nowych funkcji, pouczenia i rady udzielane przez osoby bar-
dziej od nas doświadczone okazują się cenną pomocą – o ile zechcemy z nich 
skorzystać. Nawet jednak jeśli zechcemy, słuchanie choćby najlepszych rad 
nie zwalnia nas z osobistego zaangażowania i myślenia.

Problem związany z podążaniem za radami udzielanymi nam przez drugich 
polega na tym, iż słuchając tego, co inni zrobiliby na naszym miejscu, nie 
możnemy zapominać, że nigdy na tym miejscu nie będą. Udzielając nam rad, 
odwołują się do swojego życia i do swojego doświadczenia – nie tak łatwo 
odkryć w ich doświadczeniu coś, co bezpośrednio odnosi się do naszego życia. 
Bez pogłębionej autorefl eksji i uzyskanego dzięki niej dystansu do samych sie-
bie grozi nam z jednej strony wcielanie w życie rad, które jakkolwiek szczere, 
nie są trafnym odczytaniem naszych problemów, z drugiej zaś – odrzucanie 
tych, których zastosowanie mogłoby się okazać dla nas zbawienne. Usilne 
zapewnianie nas przez drugich, że „to dla naszego dobra”, może wyrażać 
trafne rozeznanie, ale być tak wcale nie musi. Bezmyślni ślepo podążają za 
radami drugich, jak gdyby nie mieli własnego życia. Bezkrytycznie przyjmują 
opinie, zadowoleni, że nie muszą się wysilać w poszukiwaniu odpowiedzi. By-
wają ślepo posłuszni. Poddają się aktualnie panującym trendom. Jeśli to tylko 
możliwe, wybierają zgodnie z nimi kierunek studiów, pracę, formy spędzania 
wolnego czasu, nawet wystrój wnętrz. Chcą być „na fali”, ale nie podejmują 
nad tym „chceniem” refl eksji – można powiedzieć, że „płyną”... Nie bardzo 
wiedzą, co tak naprawdę ich interesuje ani jakie są ich estetyczne gusta, bo 
nigdy tego nie odkryli. Wypełniają przepisy i nakazy, nie zastanawiając się 

21  V a n  B o x s e l, dz. cyt., s. 101.
22  Por. św. T o m a s z  z  A k w i n u, Summa teologii II-II, q. 49, a. 3, w: tenże, Traktat o roz-

tropności. Summa teologii II-II, q. 47-56, s. 83n. 
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