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ETYCZNE ASPEKTY 
„ACTIO" I „CONTEMPLATIO"

U SENEKI MŁODSZEGO 
(Streszczenie)*

Powstanre cesarstwa jako całkowicie nowej formy państwowości 
rzymskiej pociągnęło za sobą nieodwracalny upadek tych wszystkich 
wartości, które były dotychczas powszechnie uznawane i przyjmowane 
oraz nierozerwalnie wiązały się z ideałami republikańskimi. Z upad
kiem znaczenia rodzimej "nobllitas" /zwłaszcza w dobie panowania 
dynastii julijsko-klaudyjskiej/ łączyła się degradacja obowiązują
cej rellgli państwowej: podstawy moralności w imperium zostały mocno 
zachwiane, brakło wzorców dla jej podtrzymywania. Musiał więc nastą- 
pló zwrot ku poszukiwaniu takiej dziedziny życia, która by mogła, 
choć w pewnym stopniu, zaspokoić pragnienia 1 oczekiwania społe- 
ozne, dając oparcie moralne przez wyznaczenie określonych zasad.
Ową podporą duchową społeczeństwa rzymskiego stała się więo filozo
fią, a jej pojmowanie jako rekompensaty potrzeb religijnych człowie
ka ograniczało się głównie do problematyki etycznej, ujmowanej w ra
mach nie jednego kierunku czy doktryny filozoficznej, lecz w formie 
eklektyzmu, w którym dominował stoicyzm.

Najpełniejszym wyrazicielem prądów tej epoki był - jak się wy
daja - Seneka Młodszy, bodajże największy moralista starożytności.
W oparolu o wypowiedzi odnoszące się do zagadnień "actlo" /działa
nia/ 1 "contemplatlo" /rozważania/ można wykazać, jak - według Seneki 
- winien wyglądać i postępować człowiek, by jego życie zostało uzna
ne za moralnie dobre.

* Odczyt stanowił zmodyfikowaną część artykułu pt. "Actio" 1 "con- 
templatio" w prozie Seneki Młodszego", złożonego do druku w "Rocznikach Humanistycznych" 33/1985/ z.3.
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Moralista ton, zgodnie z duchem stoicyzmu dowodzi, że czło
wiek jnż przez samą naturę, według zasad której powinien postępować, 
co hyło naozelnym postulatem stoików, został stworzony do rozmyś
lania 1 działania*, przy czym rozmyślanie jako akt Intelektualny sta
nowi pewną formę działania^: "aotio" jest więc pojęciem nadrzędnym 
w stosunku do "contemplatlo". Czynnikiem najdoskonalej zespalającym 
te obydwa momenty przejawu ludzkiej egzystencji jest filozofia bę
dąca ex definitione nie tylko kontemplatywna, lecz i aktywna : pozwa
la bowiem wykorzystywać w życiu nabytą wiedzę o śwlecie 1 o rządzą- 
oyoh nim prawach.

Na zdobywanie sprawności intelektualnych wpływają takie oko
liczności, jak np.: brak ułomności fizycznych , stan ducha /animus/ 
polegający na wyzbyciu się trosk , czy też radość towarzysząca wew
nętrznemu doskonaleniu".

Uprawianie filozofii — jak to podkreśla wielokrotnie Seneka - 
wiedzie do osiągnięcia przysłowiowej rzymskiej "Tirttęp" , która jest 
w pewien sposób sprzężona z filozofią: posiadanie "virtus" stanowi 
cel filozofii, lecz dopiero "virtus", będąca poniekąd naturalnym 
warunkiem kontemplaoji, umożliwia wstąpienie na drogę filozoficzne
go rozważania, tak że jedno bez drugiego nie może istnieć.

Pragmatyczny charakter filozofii sprowadza się do zagadnień 
etycznych. Moralista z całą stanowozośclą stwierdza, że czyny /actlo- 
nes/ człowieka stanowią o jego godziwości lub niegodzlwośei 1 są mler 
niklem jakości życia^. Jakość uczynków moralnych zależy zarówno od 
dobrej woli /reota voluntas/" 1 intencji /oonsilia/* , jak 1 czyste
go sumienia /bona oonsoientia/**, identyfikowanego z postawą ducho
wą /habltus anlmi/. Filozof ukazuje także istotę czynu moralnego po
przez przedstawienie jego struktury: tak więo wartośó ozynu zasadza
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*iS na tym, z ozego ozym wypływa /ozya jeat podyktowany/, ale zaś 
przez co ais ujawnia***. Powyższe atwlerdzeale jeat egzemplifikowane 
przez charakter wyświadczanego dobrodziejatwa /benefloium/: dobro- 
dziejatwo jako czyn moralny /Ujęcie niezwykle abatrakcyjne, świado
mie aformułowane paradokaalnie/ nie poalada oeoh materlalnośoi, leoz 
jeat jakby ozyatym aktem działania***.

Dążenie do doakonałości /ntożaamianej z prlnoipium: "aeoundnm 
naturam vivere", "aummum bonum", "virtus"/ uznaje Seneka za naozelną 
ludzką powinność. Skrajne aytuaoje /np. znalezienie ais w oblicza 
śmierci/ powinność tę najdobitniej uwydatniają /przykład zaohowanla 
aię Sokrate8a po otrzymaniu wyroku/**. Żeby jednak człowiek mćgł wa
żyć 8ię na taki krok, akądinąd deoydujący o jego poatawie, winien 
odznaczać ais bezintereaownością i uznawać ponadczaaowe wartości*^.

Powyżaze wywody Seneki o wzajemnym atoaunku "actio" 1 "contem- 
platio" wydają aię uprawniać do pewnych uogólnień: pełnię rozwoju 
ozłowieka znamionuje łączenie kontemplacji z działaniem, przejawia
jącym aię w przyjmowaniu atoaownyeh, moralnie powlnnyoh poataw w rćż 
norakich okolicznościach, nawet gdy zachodzi potrzeba złożenia 
w ofierze życia w imię wyżazych wartośoi. Zbliża to niewątpliwie^ 
myśl aeneojańską do doktryny chrześcljańaklej, jakkolwiek nie prze- 
aądza o tym, by należało obydwa atanowiaka utożaamlać.

Marian Babićakl — Lublin KUL

LES ASPECTS ĆTHIQUES
DE L'"ACTIO" ET DE LA "CONTEMPLATIO" CHEZ SĆNitQUE LE PHILOSOPHE 

/Reaume/
L'objet de la cęnyśrence etait de demontrer, tout en a'appuyant 

aur lea propoa de Seneąue qui concernent le8 problemea de 1'"actio" 
et de la "oontemplatio", auelle devrait etre la conduite de l'homme 
afin de pouvoir la conalderer comme moralement juate. Cette conduite 
dolt oonaiater, comme 1'affirmę le phlloaophe, en une bonne compre— 
henalon de la naturę, oe qul n'eat poaaible qu'en cultivant la phl- 
loaophie /oontemplatio/, qui comme aote intellectuel, conatltue une 
aortę d'action /aotio/. C'eat seulement l'unlon de la oontemplation 
et de l'actlon qui caraoteriae le plein developpement de l'homme, 
c'eat—a—dire la realiaatlon de la perfeotlon oompriae par lea atol— ciena /et auaal par Seneque/oomme "secundum naturam vivere", "summum 
bonum" ou "virtua".
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