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 KS. STANISLAW WIERZBICKI

 UCZUCIE MILOŠCI WEDLUG SW. TOMASZA Z AKWINU

 Wobec niejasnych i rozbiežnych pogl^dów we wspólczesnej
 psychologii na kwestiç uczuč, zadziwia wprost šcisly, jastny i sy-
 stematyczny wklad trzynastowiecznego Mistrza, šw. Tomasza,
 zawarty w Sumie Teologicznej w traktacie pt. De pa?sionibus
 animae dotycz^cy w szczególnošci podstawowego uczucia mi-
 tošci.

 I. UCZUCIA W PSYCHOLOGII ŠW. TOMASZA (POJÇCIE I PODZIAL)

 Naukç o uczuciach, obok innvch wzmianek, glównie padaje
 šw. Tomasz w Sumie Teologicznej I - II, w 27 kwestiach
 (22 - 48) obejmu j^cych razem 132 artykuly. Radacze tomi-
 styczni uwazaj^ tç naukç za najwspanialsz^, bogat^ we wnikli-
 wq obserwacjç psycholoigiczn^.1

 1. Uczucie w dychotomicznej psychologii šw. Tomasza nálezy
 do wladzy pozēdama i to zasadniczo na jej poziomie zrny sto-
 wym. Uczucie, passio od gr. ^aayéiv - recipere - dozmawac
 i - wzruszenie, afekt, ckrešla šw. Tomasz w najogòl-
 niejszym znaczeniu jako doznanie czegoš w jakikolwiek sposób,"
 w sensie wlašciwym - bçdzie to „ doznanie czegoš, co jest od-
 powiednie dia podmioitu doznajqcego z jednoczesnym odrzuce-

 1 Por. N. E. P 1 a s s m a n n, Die Schule des hl. Thomas v. Aquin, Soest
 1857, s. 714; A. 0 1 1 e n, Die Leidenschaften, „Jahrbuch f. Philosophie und
 spekulative Theologie'4, (1887) 113 - 136, 196-223, 381-402; (1888) 413-443,
 559 - 587; N. Meier, Die Lehre des hl. Thomas v. Aq. De passionibus
 animae, „Bietr. z . Gesch. d. Phil. des Mittelalters ', XI (1912) XV- 160.

 2 De veritate 26, 70.
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 52 KS. STANISŁAW WIERZBICKI

 niem czegoś -przeciwnego 3. Zachodzi przy tym zmiana jakościo-
 wa. I wreszcie uczucie w sensie najściślejszym - to: „akt bier-
 nej władzy pożądania i to pożądania zmysłowego" skierowany
 z natury swej do zdobycia dobra i uniknięcia zła. Władza ta
 uzdolniona je<st równocześnie do pokonywania przeszkód w osią-
 gnięciu dobra i zwie ¡się pożądaniem zwykłym (concupiscibile)
 i pożądaniem wysiłkowym (irascibile). Tak pojęte uczucie wy-
 przedza akt poznawczy, którym ujmuje się dobro godne pożąda-
 nia albo zło skłaniające do ucieczki przed nim.

 Uczucie w najściślejszym znaczeniu będzie właściwe tylko
 dla bytów siubstaincjalnych cielesnych i dlatego złączone jest
 nierozerwalnie z pewną zmianą cielesną/1 stąd pewne określenie
 uczucia według św. Tomasza: to akt pożądania zmysłowego spo-
 wodowany poznaniem dobra lub zła z towarzyszącą mu zmianą
 somatyczną. Elementem formalnym będzie tu poruszenie wła-
 dzy pożądawczej, a materialnym - zmiana cielesna.5

 2. Ogólnie dzieli św. Tomasz uczucia na cielesne - zaczyna-
 jące się w ciele np. ból - wpływające na duszę jako forma
 ciała, i uczucia zmysłowe poczynające się w duszy na skutek
 pozmania dobra czy zła i wywołujące zmianę w ciele.6

 W podziale systematycznym zaś rozróżnia w dwóch wspom-
 nianych władzach pożądania zwykłego i wysiłkowego następu-
 jące pary uczuć.7 charakteryzujące się przyjemnością lub przy-
 krością: miłość - nienawiść

 radość - smutek

 pragnienie - ucieczka
 Przedmiotem tu jest dobro nietrudne do osiągnięcia, względnie
 zło łatwe do umilknięcia. W kolej noéci przebiegu miłość - jako
 pierwsze upodobanie - rodzi pragnienie osiągnięcia i zadowo-
 lenie, radość z osiągniętego dobra; zło zaś wywołuje pierwsze

 8 S. th. I - II, 22, 1. c; De verit. 26, 10.
 4 I- II, 23, 3, obj. 2.
 » I - II, 44, l.c; por. definicję uczucia gniewu: 1,20,1, ad 2;

 De malo q. 12, a. 1; I-II, 37, 4; q. 44, 3, ad 1; ad 2; q. 48, 2; a. 4; q. 24, 2, ad. 2.
 * De verit. q. 26, a.2.c. i 3.C.; por. III Sent., q. 15, a. 4.
 7 De verit. 26,4; I-II, 23 i 25.
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 poruszenie nienawiści, jeśli zło może dotknąć - chęć ucieczki,
 czyli wstręt, a gdy staje się obecne - rodzi smutek. We władzy
 pożądania wysiłkowego przedmiotem jest dobro trudne do zdo-
 bycia lub zło, którego przezwyciężenie przewyższa lub nie prze-
 wyższa sił podmiotu, powstają:

 nadzieja - rozpacz (względem dobra)
 odwaga - strach (względem zła)

 i zło obecne rodzi gniew - nie mający odpowiednika.
 3. Stosunek tych obu grup uczuć w przebiegu faktycznym

 jest wzajemnie powiązany, ogólnie ustawia je św. Tomasz (via
 generationis) w takim porządku.9

 1. miłość - • nienawiść

 2. pragnienie - ucieczka (wstręt)
 3. nadzieja - rozpacz
 4. odwaga - • strach
 5. gniew
 6. radość - smutek

 4. Obok tych uczuć zasadniczych zna psychologia scholastycz-
 na uczucia pochodne różniące się od powyższych stopniem nasi-
 lenia lub też rodzajem dobra czy zła, są to: gorliwość (zeltīs) - na-
 silenie miłości; szaleństwo (furor) - silny gniew oraz współczucie
 z racji cudzego zła i zazdrość - to smutek z cudzego dobra.9
 Ponieważ człowiek stanowi całość psychiczną, istnieje w nim

 wpływ wzajemny dziedziny zmysłowej i umysłowej, stąd i uczu-
 cia dziś nazywane wyższymi, czyli akty umysłu i woli mogą
 spowodować powstanie uczuć w sferze zmysłowej, ten wpływ
 nazywa áw. Tomasz per modum redundantiae .10

 II. UCZUCIE MIŁOŚCI

 1. Źródłem poglądów św. Tomasza o uczuciach w ogóle są
 w głównej mierze pisma Arystotelesa, z których naliczono aż

 • I-II, 25, 3.C.
 ' De verit. 26, a.4; SentĒ III , d. 26, q. 1, a. 3.c.
 " I-II, 24, 3.c; q.30,l, ad 1; De verit. q.25, a.4; a.26, a.6 i 7,
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 266 cytat, następnie św. Augustyna - 56 cytat, Pseudo Dionize-
 go - 12, Jana Damasceńskiego i innych11. Akwinata zużytko-
 wując rozrzucone poglądy psychologii antycznej i patrystycznej
 tworzy system ściśle powiązany i włącza go w etyczną naukę
 0 człowieku w swej Sumie I - II. Co do opracowania uczucia
 miłości, oprócz wyżej wspomnianych autorów, z których Arysto-
 teles cytowany jest 18 razy, św. Augustyn - 13, Pseudo Dioni-
 zy 14, św. Tomaisz powołuje się na Pismo św. - 16 cytat, któ-
 rego powagę ceni ponad wiszystkie inne autorytety12.

 2. Analiza miłości. A. Pojęcie i istota. Najszerzej pojęta mi-
 łość obejmuje świat minerałów, świat zwierząt i człowieka -
 jako podstawowa skłonność do tego, co danemu bytowi jest od-
 powiednie, czyli do właściwego mu dobra. U bytów nieożywio-
 nych i roślin ujawnia ¡się ona w działaniu praw danych przez
 Stwórcę i nazywa się miłością naturalną. U zwierząt pożądaniem
 zmysłowym, u człowieka pożądanie zmysłowe uczestniczy w je-
 go rozumnej naturze i tu decyduje o uczuciu jak też o akcie
 woli ocena dobra odpowiedniego dokonana przez umysł. Tak
 pojęta miłość jest źródłem w, szelki ego działania i znajduje się
 we Wiszystkich bytach13. Miłość naturalna - to wewnętrzne po-
 winowactwo rzeczy ¡z tym co jest ;z natury jej odpowiednie.
 W pożądaniu zmysłowym - to pierwsze poruszenie jest u zwie-
 rząt i człowieka dostosowaniem, upodobaniem w dobru, zwa-
 nym miłością zmysłową, czyli uczuciową, zaś tylko u człowieka -
 miłością zmysłową. Na określenie tego podstawowego uczucia
 używa Akwinata różnych sformułowań jak: skierowanie ku do-
 bru (intentio), z którego rodzi się dążenie ku niemu, czyli po-
 żądanie; pierwsza przemiana władzy pożądania przez przedmiot;
 przystosowanie, najczęściej zaś używa terminu „upodobanie
 dobra" (ccmplacentia boni) na oznaczenie miłości jako uczucia
 1 aktu woli1'1.

 11 Meier, op. cit., s. 4 n.
 12 Tamże, s. 51 - 69.
 13 I-II, 26, a. 1. c.
 14 I-II, 26, a.l.c.
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 Inne jeszcze wyrażenia jak: „miłość jest pewnym współ-
 brzmieniem, zharmonizowaniem pożądania z odpowiednim do-
 brem, skłonność, ciążenie ku przedmiotowi, zgodność kochającego
 z tym co kocha, wskazują, że fakt miłości polega na pewnym
 związku, wspólnocie, jedności podmiotu z przedmiotem, którą
 to jedność nazywa św. Tomasz unio secundum cnaptationem
 affectus jednością uczuciową, a sprawia ją miłość formalnie,
 czyli w swej istocie*5. ,, Miłość polega na tym, że przedmiot ko-
 chany staje się formą miłującego" 16 na podobieństwo jedności
 zachodzącej w akcie poznania. Za Arystotelesem inne jeszcze
 podaje św. Tomasz określenie »miłości wskazujące na akt woli:
 „kochać to znaczy chcieć komuś dobra"17.

 B. Stopnie miłości. 1. Podział ze względu na podmiot. Stosow-
 nie do trzech stoipni pożądania dzieli św. Tomaisz miłość na trzy
 jej przejawy: a) miłość »naturalną - realizuje się ona w sposób
 właściwy każdemu jesitestwu w hierarchii bytów, b) miłość 'zmy-
 słową - właściwą zwierzętom i człowiekowi choć w różny spo-
 sób, c). umysłową, czyli duchową. W człowieku istnieją wszystkie
 te stopnie miłości w hierarchicznym podporządkowaniu.

 2. Podział ze względu ina stosunek podmiotu do przedmiotu.
 W oparciu o wspomnianą wyżej definicję „kochać to znaczy
 chcieć komuś dobra" rozróżnia się dwa różne isposoby kochania,
 a nie dwa rodzaje miłości18: miłość pożądawczą - niedoskonałą
 i miłość przyjaźni - doskonałą, ¡czego nie należy mieszać z po-
 żądaniem i przyjaźnią. Podział ten polega na odmiennym spo-
 sobie odnoszenia się ipodmiiotu do dobra w akcie miłości. Dobro
 samo w sobie, czy to będzie druga osoba czy też coś innego np.
 wiedza, a nawet sam podmliot kochany jest miłością przyjaźni,
 miłością doskonałą, bezinteresowną. Dobro zaś, którego życzymy

 " Tamże, 29, l.c.,2.c.,28, 1. ad 2.
 u I, 37, I.e., III Sent, d.27, q.l, a.l ad 5; por. Rudolf, St. Thomas

 über d. Liebe, „Divus Thomas", 11 (1933) i Co comi ere, La charité
 d'après Thomas , „Revue Thomiste", 15 (1907).

 17 I-II, 26, 4.C. Por. Aristoteles, Rethorica, II, 4. 1380b, 35.
 18 Comment. Caiet. in I-II , 26, a.4.
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 komuś innemu czy też sobie, kochane jest miłością pożądawczą.
 Ta pierwsza miłość przyjaźni jest wyższa od miłości pożądaw-
 czej, lecz występują one razem tak w miłości ku innej osobie, jak
 i ku sobie samemu.

 Miłość .przyjaźni należy odróżnić od onoty przyjaźni istnieją-
 cej między ludźmi, której (podstawą musi być uczestnictwo w ja-
 kimś wjspólnym dobru i dwa elementy istotne: miłość życzliwa
 i wzajemność. Miłość życzliwa jako pierwszy element przy po-
 wstawaniu przyjaźni jest czymś innym niż sama życzliwość
 (benevolentia). Życzliwość bowiem jest aktem woli na podstawie
 sądu rozumu, bez sipec jalnego nasilenia jak to ma miejisce w mi-
 łości uczuciowej, powstać może nagle, gdy miłość wymaga dłuż-
 szego poznania czy obcowania. Od miłości też jako aktu woli
 różni się tym, że mioże istnieć bez niej, gdy tymczasem miłość
 zakłada jedność afektywną z przedmiotem. Życzliwość jednak
 i to ujawniona uprzedza powstanie przyjaźni19.

 C. 1. Wśród przyczyn miłości pierwsze miejsce zajmuje dobro
 jako byt konkretny, jesit ono bowiem właściwym przedmiotem
 miłości20. Tak dobro prawdziwe jak i pozorne, uważane przez
 podmiot za prawdziwe, aktualizuje władzę pożądaną i wywołuje
 pierwsze skierowanie jej ku sobie - i to na sposób przyczyno-
 wości celowej „dobro ma jakby siłę przyciągania", „sprawia we
 władzy pożąda wczej pewną skłonność, czyli dostosowanie, odpo-
 wiedniość naturalną", co stanowi miłość21. Dobra materialne, czyli
 zmysłowe jak i duchowe warunkują powstanie różnych «postaci
 miłości - zmysłowej czy wyższej duchowej. Łącznie z dobrem
 i piękno, które w ontologicznej wartości utożsamia św. Tomasz
 z dobrem, jest przyczyną miłości, lecz w nieco odmienny spo-
 sób - bo przez kontemplację przy pomocy zmysłów, wzroku
 i słuchu, czemu towa/rzyszy uczucie upodobania czyli miłość,

 1# II-II, 27, 2,c.; 23, I.e. Por. Comment. Caiei, in II-II, 27 2.c.; Eth .
 nikom. IX, 5, 1167a i św. Tomasz, Comment. 1, 5, n. 1824.

 " I-II, 27, a.l.c.

 " I-II, 23,4.c.
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 dobro tymczasem samo w sobie koncentruje dążenie miłości22.
 2. Aby zaistniała miłość wis z elki e dobro w całej hierarchii by-

 tów musi być w jakikolwiek sposób poznane. Poznanie jest nie-
 zbędnym warunkiem miłości a nie jej przyczyną, ho nie dlatego
 kocha się coś, że się to poznaje, ale dlatego, że poznaje się do-
 bro czy piękno.23 Stopień miłości nie zawsze zależy od stopnia
 poznania. Niedoskonałe poznanie może wzbudzić stosunkowo du-
 żą miłość, np. miłość wiedzy jeszcze nie posiadanej, tłumaczy się
 to różnym stopniem władzy poznawczej i pożądawczej do przed-
 miotu. Obraz rzeczy powstały w umyśle na ¡skutek analizy po-
 znawczej nie ma tej siły atrakcyjnej co konkretne dobro po-
 znane nawet tylko ogólnie.24

 Oprócz dobra i poiznania, przyczyn koniecznych i powszech-
 nych, na powstanie uczucia miłości wpływa również podobień-
 stwo i to podobieństwo w porządku ontycznym (secundum ejse
 naturae J25 w trzech różnych formach: a) jako podobieństwo ak-
 tualne, gdy te same doskonałości czy cechy są jednocześnie w obu
 bytach - np. dwóch ludzi wspólnej rasy - powoduje lono uczu-
 cie miłości życzliwej;26 b) (podobieństwo potencjalne, igdy jeden
 byt ma tylko w możności to, co drugi posiada już aktualnie, po-
 wstaje tu miłość pożądawcza, bo kocha się dobro, którym uzu-
 pełnia się swój brak - stąd miłość między ludźmi o różnych
 ale uzupełniających się charakterach;27 wreszcie c) podobieństwo
 proporcjonalne, gdy np. dobry śpiewak kocha dobrego pisarza -
 bo zachod.zii między nimi i ich uzdolnieniami stosunek propor-
 cji;28 d) wyliczone podobieństwa wytwarzały pewną jedność mię-
 dzy dwoma czy więcej bytami, ono to powodowało powstanie
 różnej między nimi miłości, lecz jedność substancjalna, jaką ma

 M I-II, 27, l.ad 3.

 " I-II, 27, 2, c. Por. Eth. nikom. IX, 5, 1167 a.4 i IX, 12, 1171b, 29nn.
 M I-II, 27, 2, ad 2. Por. Meier, op. cit., s. 59.
 " I-II, 27, 3.C. i 4, ad 2; 99, 2c; III Sent. d.27, q.l, a.l, ad 3.
 " I-II, 27, 3.C.

 17 Tamże, obj. 3 i 4; por. III Sent, d.27, q.l (jak wyżej).
 ,8 I-II, 27, 3, obj. 2, ad 2.
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 każdy byt ze swą własną naturą, jest przyczyną miłości samego
 siebie i to mdłości największej , bo i dobro - własna natura -
 jest najbliższe, srtąd jedność wynikająca np. z podobieństwa za-
 wodu wśród ludzi nie powoduje miłości ale niechęć, ponieważ
 niejednokrotnie wzajemnie przeszkadzają sobie w osiągnięciu
 dla siebie dóbr materialnych, które nie mogą być jednocześnie
 posiadane przez wielu.29

 4. Pozostaje pytanie ozy inne uczucia miogą być przyczyną
 uczucia miłości. W zasadzie nie, bo ona jest pierwszym upodo-
 baniem dobra, jest początkiem całego życia uczuciowego (com-
 munis radix) tak na poziomie zmysłowym, jak i umysłowym.
 Mogą jednak inne uczucia rodzić miłość częściową, tak jak jed-
 no dobro jest przyczyną innego dobra, np. przyjemność dozna-
 wania z używania zdobytego dobra wzbudza nową miłość ku
 niemu.30

 D. Skutki miłości. 1. Pierwszym i bezpośrednim skutkiem, ja-
 ki miłość sprawia, to dążenie do realnego zjednoczenia, jest ono
 owocem wewnętrznego dynamizmu miłości. Polega na możliwie
 ciągłej, wzajemnej obecności, wispólnych rozmowach i życiu.
 To zjednoczenie przewyższa zjednoczenie wynikające z pozna-
 nia, gdzie tylko przez obraz intencjonalny rzecz poznana jedno-
 czy siię z poznającym.31

 2. Wzajemne przenikanie się ( mutua inhesio) jest dalszym
 owocem miłości. Polega na tym, że przedmiot kochany jest w ko-
 chającym i kochający w przedmiocie kochanym - i to tak
 w dziedzinie poznania, jak i pożądania. Miłość skłania umysł do
 ciągłego myślenia o przedmiocie miłości i na odwrót miłujący
 usiłuje dogłębnie poznać przedmiot, umiłowany. We władzy po-
 żąda wczej - przedmiot kochany przenika do kochającego, bo
 objęty zostaje wewnętrznym upodobaniem, tak w miłości po-
 żądania, jak i w miłości przyjaźni. Kochający znów przenika

 29 I-II, 28, 1, ad 2; 27, 3.C.; por. III Sent, d.27,q.l,a.l, ad 3.
 so C.G. IV, 19; por. 1,20, lc; I-II, 25, 2c; 27, 4c; Comment, in Div. Nom,

 C.IV, 1,9; II-II, 162, 3, ad 4.
 31 1-11,29, I.e.; ad 2 i 3.
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 przedmiot kochania chcąc go posiadać doskonale, całkowicie
 i niepodzielnie. Najpełniej dokonywa się to wzajemne przenika-
 nie w obopólnej, świadomej miłości przyjaźni.32

 3. Zachwyt (éxtasis), czyli wyjście z siebie, to następny skutek
 miłości. I znów w dziedzinie poznania miłość powoduje wprost
 zatracenie się w rozmyślaniu o ukochanym, poza tym nic nie
 widzi., nie słyszy. To zapamiętanie .się, czyli ekstaza może iść
 w górę do najwyższych wzlotów ducha, albo w dół aż do za-
 ciemnienia umysłu, np. miłości zmysłowej. W miłości pożądania
 - ekstaza nie może być pełna, bo dobro pożąda się dla siebie,
 by uzupełnić swój brak. Natomiast w miłości przyjaźni ten za-
 chwyt osiąga pełnię, gdy kochający się wzajemnie dla siebie się
 poświęcają.33

 4. Gdy miłość wzrasta i spotyka na swej drodze przeszkody,
 powoduje powstanie żarliwości dążącej do usunięcia tego wszyst-
 kiego, co przeszkadza w miłowaniu. Ta żarliwość inaczej zwana
 gorliwością ( zelus) przy miłości pożąda wczej i dobrach mate-
 rialnych niepodzielnych objawia się zazdrością, w miłości zaś
 przyjaźni - bezinteresowną gorliwością o dobro umiłowanego.34

 5. Jaki jest wpływ miłości na psychikę i ciało miłującego?
 Uzależnia to św. Tomaisz od wartości dobra miłowanego. Dobro
 prawdziwe, odpowiadające naturze i jej potrzebom działa dodat-
 nio, udosikoinalająco (perfective et meliorative); dobro zaś po-
 zorne, miłowane na skutek omylności poznania albo złej woli,
 sprowadza zamiesizanie, działa ujemnie.35

 Zbyt siilne natężenie miłości może wywołać szkodliwe zabu-
 rzenia i w organizmie miłującego, poza tym miłość dobra praw-
 dziwego rozszerza serce i pobudza jego ruch życiowy.30 Ujawnia
 się to w czterech bezpośrednio z miłością związanych stanach
 psychicznych, którym towarzyszą odpowiednie zmiany serca bę-

 31 I-II, 28, 2; por. III Sent, d.27, q.l, a.l, ad 4.
 " Tamże, 28. 3.c.; II-II, 175, 2 i 3; I, 20, 2, ad 2; III Sent (jak wyżej).
 34 I-II, 28, 4.C.; 24, 4.c. Por. J 2,17.
 35 I-II, 26, 5 c.
 H I-II, 28, 5.C.; 33, 4.c,
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 dącego też symbolem miłości - są to: a) „rozpływanie się z mi-
 łości" (liquef actio), inaczej rozczulenie, umożliwiające na podo-
 bieństwo zjednoczenia formy substancjalnej z materią przenika-
 nie do serca miłującego przedmiotu umiłowania; b) rozkoszowa-
 nie siię obecnością przedmiotu ukochanego (fruitio); c) boleść
 rozłąki (languor), który, gdy w swym natężeniu wzrasta, wyraża
 się pirzez d) żar miłości (fervor), polegający na silnej, niczym
 nie ukojonej tęsknocie za ukochanym.37

 Za Pseudo Dionizym dodaje jeszcze św. Tomasz, że miłość po-
 budza kochającego do działania skierowanego ku przedmiotowi
 kochania, oraz że każda miłość ujawnia się przez znaki zewnętrz-
 ne i przez to szuka wzajemności.38

 6. Ponieważ każde działanie ma swój cel, czyli jakieś dobro,
 stąd i miłość najszerzej pojęta - jako pierwsze upodobanie
 w dobru - jest przyczyną wszelkiego działania, tym stwierdze-
 niem kończy św. Tomasz swój szczegółowy traktat o miłości.39

 37 Tamże, ad 1; III Sent. d. 27, q.l, a.l, ad 4; II Sent. d.l4, q.l, a.2;
 Quodl 4,3; I, 20, 1, ad 1; I-II, 10, 3.C., q.38, ad 5 i 3; De verit 25, 3.c. Por.
 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza , 1. 1, s. 150 n.

 38 Com. Div. Nom. C. IV, 1. 11.
 M I-II, 28, 6.C.
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