207

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

SEMINARE

t. 31 * 2012* s. 207219
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Z ROZWA¯AÑ SENEKI O BOGU
Teza stoicka na nowo o¿ywa u Seneki (266):
ró¿ne bóstwa s¹ tylko ró¿nymi aspektami
jednego i tego samego Boga1.
Seneka M³odszy, czyli Lucius Annaeus Seneca, rzymski polityk i filozof pozostawi³ po sobie bogat¹ spuciznê literack¹. Wród wielu zagadnieñ, poruszanych przez tego pónego stoika, urodzonego na prze³omie ery pogañskiej i chrzecijañskiej2, uwagê zwraca równie¿ jego refleksja teologiczna.
1. KILKA UWAG WSTÊPNYCH O SENECE I JEGO EPOCE
Seneka uchodzi za najbardziej wszechstronnego pisarza epoki Klaudiusza
i Nerona3. Pisa³ i wierszem, i proz¹, w³aciwe przez ca³e doros³e ¿ycie4, a zw³aszcza przez ostatnie trzy lata swego ¿ycia, gdy usun¹³ siê z ¿ycia politycznego: jest
to przyk³ad emigracji wewnêtrznej filozofa bezradnego wobec rzeczywistoci,
1 M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijnoci, t³um. z niem. R. Reszke, Wydawnictwo

KR, Warszawa 1999, s. 183.
2 Por. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. IV, t³um. z w³. E.I. Zieliñski, Wydawnictwo
KUL, Lublin 1999, s. 100.
3 Por. np. S. Stabry³a, Historia literatury staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Zarys, Ossolineum, Wroc³awWarszawaKraków 2002, s. 434.
4 L. Joachimowicz, Wstêp, w: Seneka, Dialogi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989,
s. 29: trudno zrozumieæ, gdzie i jak w wirze dworskiego ¿ycia i nawale zajêæ potrafi³ znaleæ
i wygospodarzyæ wolny czas dla tak obfitej i o¿ywionej twórczoci literackiej.
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któremu marzy³o siê niegdy, ¿e bêdzie móg³ j¹ wspó³kszta³towaæ5. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e w czasach Seneki dokona³y siê wielkie przemiany ustrojowe
pañstwa rzymskiego, które po przesz³o stu latach walk politycznych z republiki
przeistoczy³o siê w cesarstwo. Przy czym stoicyzm, ze swoj¹ ide¹ ³adu kosmicznego, sta³ siê jakby filozofi¹ polityczn¹ Rzymu, który jako Imperium stanowi³
ucielenienie idei Cosmopolis, wszechwiata zorganizowanego zgodnie z zasadami rozumu6.
Rozwi¹zania filozoficzne Seneki znalaz³y liczne grono odbiorców nie tylko
w jego epoce. Odnajdujemy je u Epikteta, Marka Aureliusza, Marcjalisa, Pliniusza, Apulejusza, Themistiusza, Juliana, u apologetów, Ojców Kocio³a i pisarzy
chrzecijañskich  u Hieronima, Laktancjusza, Augustyna, Tertuliana, u Abelarda, ( ) u Ambro¿ego w De officiis ( ). Wincenty z Beauvais i Dante zapo¿yczaj¹ od Seneki z³ote myli, Tomasz z Akwinu wiele z jego maksym w³¹czy³ do
swych nauk moralnych. ( ) Dante, Inferno 47, umieci³ Senekê w rzêdzie najwiêkszych geniuszów wiata staro¿ytnego8. Augustyn, Boecjusz i Kasjodor dziêki
Senece nawrócili siê na filozofiê9.
Seneka stanowi³ dla ludzi redniowiecza autorytet w etyce10, nawet uwa¿ano
go za chrzecijanina11. Biskup moguncki, Hraban Maur, cytowa³ Senekê w swym
5 E. Weso³owska, Seneka o wygnaniu i wygnañcach, w: Studia GraecoLatina IV, red. M.

Szarmach, S. Wyszomirski, Wydawnictwo UMK, Toruñ 2002, s. 190.
6 D. Gawin, W poszukiwaniu mitów braterstwa. O kulturowej to¿samoci jako fundamencie
wspólnoty politycznej, Res Publica Nowa 12(1999)1112, s. 20. Ówczesny stoicyzm mo¿na traktowaæ nawet jako stoickoteistyczn¹ gnozê, gdy¿ w swym wyrozumowanym dogmatyzmie odrzuci³
historyczn¹ tradycjê wierzeniowomitologiczn¹, wprowadzi³ mitozoficzne t³umaczenie i racjonalne
rozumienie bóstw i mitologii religijnej (por. J. Legowicz, Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego.
Jej miejsce w historii, charakter i znaczenie, PWN, Warszawa 1962, s. 3740).
7 Por. A. Dante, Piek³o IV 131132; por. te¿ E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie
redniowiecze, t³um. z niem. A. Borowski, Tow. Autorów i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, Kraków 2005, s. 266.
8 L. Joachimowicz, Wstêp, s. 21.
9 Por. B. Studer, Sapientia Veterum, w: Historia teologii. Epoka patrystyczna, red. A. di Berardino, B. Studer, t³um. z w³. M. Go³êbiowski, J. £ukaszewska, J. Ryndak, P, Zarêbski, Wydawnictwo
M, Kraków 2003, s. 400. Na temat u¿ycia sformu³owañ Seneki przez autorów chrzecijañskich
por. M. Lausberg, Untersuchungen zu Senecas Fragmenten, de Gruyter, Berlin 1970.
10 Por. S. Swie¿awski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, WarszawaWroc³aw 2000,
s. 467. Curtis podaje, ¿e Alan z Lille (urodzony oko³o 1128 roku, zmar³y w 1202 roku), jedna z najwybitniejszych postaci XII wieku, poeta i teolog, umieszcza Senekê wród dwunastu «herosów»
kultury i figur egzemplarycznych w swym dziele Anticlaudianus de Antirufino (por. tam¿e, s. 128).
11 Filozof bowiem potêpia³ walki gladiatorskie, domaga³ siê szacunku dla niewolników i przebaczania nieprzyjacio³om (por. E. Osborn, Wejcie w wiat greckorzymski, w: Historia teologii.
Epoka patrystyczna, s. 123). Wiêcej por. np. Seneca e i Cristiani. Atti del Convegno Internazionale
Univ. Cattolica del S. Cuore, Biblioteca Ambrosiana  Milano 1214 X 1999, (materia³y konferencyjne), a cura di A. P. Martina, editrice dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2001;
S. Longosz, Seneca saepe noster. Przyczyny popularnoci Seneki u staro¿ytnych chrzecijan, w:
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dziele De rerum natura12, dla Manegolda z Lautenbach ród³em jest Seneka13,
Bernard z Chartres powo³uje siê na 58. list Seneki, Robert Bacon obficie czerpa³
z Seneki, Miko³aj z Trivet komentowa³ Senekê, Franciszek Petrarka w swej filozofii pod wp³ywem Seneki, Cycerona i Augustyna zwraca uwagê przede wszystkim na etykê14; w dobie Odrodzenia Justus Lipsius z Lowanium za prawdziwych
przedstawicieli stoicyzmu uwa¿a³ g³ównie Senekê i Epikteta, a ich nauce da³
interpretacjê chrystianizuj¹c¹, która d³ugo siê utrzyma³a15, równie¿ Michel de
Montaigne korzysta³ z pism rzymskiego stoika16. Seneka i Marek Aureliusz swymi naukami oddzia³ali potê¿nie; w ich ujêciu filozofia sta³a siê spraw¹ ¿yciow¹,
rad¹ i podpor¹ w ¿yciu. Pisma ich trafi³y do szerokich mas i do dnia dzisiejszego
zosta³y ¿ywe17.
2. BÓG SENEKISTOIKA
Konstatacja popularnoci Seneki w krêgach chrzecijañskich rodzi pytanie:
kim i jakim jest Bóg rzymskiego filozofa? Seneka, jak i inni stoicy, uznaje istnienie wielu bogów (w tym Jowisza, w³adaj¹cego sterem ca³ej olbrzymiej machiny18), rozró¿nia bóstwa (di), duchy podziemne (inferni), bóstwa opiekuñcze domu
i poszczególnych osób (lares et genii)19. A jednak w dzie³ach Seneki widaæ i takie
w¹tki, które pokazuj¹ jego wiarê w BogaAbsolut. Józef Bocheñski zauwa¿a, i¿
religia u stoików jest w³aciwie tym samym, co filozofia: Byæ religijnym znaczy
Orbis antiquus. Studia filologiczne i patrystyczne, red. N. Widok, Wydz. Teologiczny Uniw. Opolskiego, Opole 1998, s. 4569. Istniej¹ apokryficzne listy Seneki i Paw³a Aposto³a (por. K. Obrycki,
Apokryficzna korespondencja miêdzy Senek¹ i wiêtym Paw³em, w: Apokryfy Nowego Testamentu,
t. III: Listy i Apokalipsy chrzecijañskie, red. M. Starowieyski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002,
s. 55; por. te¿ J.N. Sevenster, Paul and Seneca, Novum Testamentum, supplement series; 4. Leiden:
Brill 1961), napisane w jêzyku ³aciñskim w IV wieku n.e., w której z ³aciñskich szkó³ retorów;
przedstawiaj¹ Senekê jako g³osiciela ewangelii na dworze cesarskim (por. B. Altaner, A. Stuiber,
Patrologia. ¯ycie, pisma i nauka Ojców Kocio³a, t³um. z niem. P. Pachciarek, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1990, s. 220).
12 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa 2005, s. 241242.
13 Por. S. Swie¿awski, Dzieje europejskiej filozofii , s. 432.
14 Por. tam¿e, s. 487, 573, 597, 856, 892893, 897, 898; por. te¿. G. dOnofrio, Historia teologii. Epoka redniowieczna, t³um. z w³. W. Szymona, Wydawnictwo M, Kraków 2005, s. 536.
15 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, PWN, Warszawa 2005, s. 14.
16 Por. C.H. Hay, Montaigne, lecteur et imitateur de Sénèque, Soc. Franc. dImprimerie et de
Librairie, Poitier 1938, passim.
17 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 154.
18 Por. Ep. 107, 10; por. te¿ Prov. 2, 9: intentus operi suo deus. Przy dzie³ach Seneki pominiêto
autora, tytu³y podano w formie skrótowej: Ben. = De beneficiis; CS = Nec iniuriam nec contumeliam accipere sapientem (De constantia sapientis); Ep. = Ad Lucilium Epistulae morales; Ira = Ad
Novatum De ira; Prov. = Ad Lucilium Quare aliqua incommoda bonis viris accidant, cum providentia sit (De providentia); VB = Ad Gallionem De vita beata.
19 Por. Ep. 90, 28; Ep. 110, 1.
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mieæ poprawne pojêcia o istnieniu i istocie Bóstwa, wiedzieæ, ¿e rz¹dzi ono m¹drze wiatem, i pokornie poddawaæ siê jego woli (przeznaczeniu). ( ) Choæ stoicy mówi¹ o bogach, uznaj¹ tylko jednego, który nazywa siê Zeusem albo inaczej.
Mitologiê wyk³adaj¹ w sposób alegoryczny, który bêdzie póniej powszechnie
przyjêty w teologii pogañskiej i wczesnochrzecijañskiej20.
2.1. Prawdziwa pobo¿noæ  wzglêdem Boga i ludzi
Senekê mo¿na nazwaæ cz³owiekiem prawdziwie, szczerze wierz¹cym. Potwierdzaj¹ to jego w³asne s³owa. Nakazuje, by nikt nie zapala³ lamp w sabat, gdy¿
ani bogowie nie potrzebuj¹ wiat³a, ani ludziom kopeæ nie sprawia przyjemnoci;
zabrania porannego pozdrawiania bogów, oblegania drzwi wi¹tyñ, jako ¿e tylko
ludzka wynios³oæ daje siê zjednaæ dope³nianiem takich powinnoci; nie pozwala, by Jowiszowi przynoszono rêczniki i zgrzeb³a, a przed Junon¹ trzymano zwierciad³o, gdy¿ bóstwo nie potrzebuje pos³ugaczy, lecz samo s³u¿y ludziom, gotowe
wszêdzie i we wszystkim pomagaæ21. Jeszcze w tym samym fragmencie wyjania
prawdziwy kult bóstwa: deum colit qui novit. Zatem w³aciwa wiedza o bóstwie
warunkuje prawdziw¹ pobo¿noæ.
Seneka wzywa, by ka¿dy w³aciwie zachowywa³ siê przy ofiarach i oderwa³
siê od uci¹¿liwych zabobonów. Wyjania, jak istotne jest prawid³owe wyobra¿enie bóstwa  maj¹cego wszystko w swej mocy, wszystko daj¹cego i za darmo
obsypuj¹cego dobrodziejstwem. Tylko taki obraz Boga gwarantuje wystarczaj¹cy rozwój cz³owieka. Bogowie, z natury dobrzy, nie potrafi¹ szkodziæ ludziom, s¹
poza krzywd¹ (jej wyrz¹dzaniem i jej doznawaniem)22.
Pierwszym przejawem szacunku dla bogów jest wiara w nich, a nastêpnie
przyznawanie nale¿nego im dostojeñstwa i dobroci, bez której zreszt¹ nie ma te¿
dostojeñstwa, oraz wiedza, ¿e to oni s¹ tymi, którzy rz¹dz¹ wiatem i sprawuj¹
pieczê nad ludmi. Bogowie ani nie daj¹, ani nie maj¹ niczego z³ego, st¹d cz³owiek ich naladuj¹cy musi byæ dobry  to jest kult bogów23.
Takie pogl¹dy ewokuj¹ kolejne pouczenia filozofa, dotycz¹ce stosunku do
ludzi: niewielkim osi¹gniêciem jest niekrzywdzenie drugiego cz³owieka, zobowi¹zani bowiem jestemy do pomocy, a nie tylko do nieszkodzenia. Seneka wzbrania siê przed wyszczególnianiem konkretnych form pomocy (jak ratowanie rozbitka, wskazanie drogi zab³¹kanemu czy dzielenie siê chlebem z g³odnym) czy
te¿ czynów, których nale¿y unikaæ, chce w zamian krótko podaæ zasadê powinnoci cz³owieka24.
20

J. Bocheñski, Zarys historii filozofii, Philed, Kraków 1993, s. 75.
Por. Ep. 95, 47.
22 Por. Ep. 95, 4849.
23 Por. Ep. 95, 50; por. te¿ Ira II 27, 13.
24 Por. Ep. 95, 51.
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Przypomina o powszechnej jednoci spraw boskich i ludzkich: wszyscy jestemy cz³onkami jednego wielkiego cia³a25. Wszyscy ludzie zatem s¹ krewnymi
dla siebie, zrodzeni z tych samych przyczyn i dla takich samych celów: natura
wszystkim da³a mi³oæ wzajemn¹ i uczyni³a ludzi towarzyskimi, ustanowi³a, co
jest s³uszne i sprawiedliwe, wprowadzi³a zasadê, ¿e gorzej jest komu szkodziæ
ni¿ samemu doznawaæ krzywdy26, wreszcie rozkaza³a, by cz³owiek mia³ rêce gotowe do pomocy drugiemu cz³owiekowi: ludzie zostali zrodzeni, by trzymaæ siê
wspólnie (jak sklepienie, w którym kamienie, opieraj¹c siê wzajemnie na sobie,
przeciwdzia³aj¹ zawaleniu)27.
2.2. Deum sequere  pod¹¿aj za Bogiem
W sferze religii Seneka poszed³ daleko naprzód, wyprzedzaj¹c swoj¹ epokê,
a jego tezy uderzy³y pisarzy chrzecijañskich do tego stopnia, ¿e wielu z nich 
o czym by³a ju¿ mowa  chcia³o uznaæ go za jednego ze swoich28. Bardzo czêsto
w jego pismach wystêpuje tylko jeden BógOpatrznoæ. Stoickie wezwanie naturam sequi Seneka wcale nie jeden tylko raz29 zastêpuje Deum sequere, co mo¿na
uznaæ za jedn¹ z najbardziej oryginalnych i najbogatszych w konsekwencje cech
myli tego filozofa30.
W terminie naturam sequi wystêpuje pewna trudnoæ, gdy¿ natura ma dwuznaczny sens: Z jednej strony zawiera ona w sobie ca³oæ tego, co w ogóle istnieje, to co nazywamy «stworzeniem», a z drugiej obejmuje w³aciw¹ ka¿demu pojedynczemu bytowi naturê jednostkow¹. Ju¿ Zenon wydaje siê nie doæ wyranie
objaniaæ znaczenie, jakie nadaje temu pojêciu. Kleantes nie chce braæ pod uwagê
natury jednostkowej, twierdz¹c, ¿e cel ostateczny polega na ¿yciu zgodnym z ca³ym wszechwiatem, ( ) Chryzyp ³¹czy oba aspekty, nie czyni¹c pomiêdzy nimi
najmniejszego rozró¿nienia31. I to jego stanowisko Seneka przyjmuje ( ): zaczyna odniesieniem do rerum natura, a wiêc do natury «wspólnej», nastêpnie za,
w formie dedukcji (ergo ), odwo³uje siê do jednostkowej natury ludzkiej32. Dla25

Por. Ep. 95, 52; por. te¿ np. 1 List do Koryntian 12,1227.
Podobn¹ myl g³osi Sokrates w Gorgiaszu (469 C) Platona.
27 Por. Ep. 95, 5253; por. te¿ np. 1 List do Koryntian 3,917; List do Efezjan 2,1922, 1 List w.
Piotra Aposto³a 2,45). Rzymianie s³ynêli ze sztuki budowania ³uków i sklepieñ (por. traktat De
architectura Marka Witruwiusza Polliona).
28 Por P. Grimal, Seneka, t³um. z franc. J.R. Kaczyñski, PIW, Warszawa 1994, s. 277; por. te¿
A. Momigliano, Nota sulla legenda del Christianesimo di Seneca, w: Quarto contributo alla storia
degli Studi classici e del mondo antico, Roma 1969, s. 1332; G. Przychocki, Nero, Seneka, Pawe³,
PAU, Warszawa 1934.
29 Por. np. VB 15, 5; Ben. IV 25, 1; VII 31, 2; Ep. 16, 4.
30 Por. P. Grimal, Seneka, s. 275.
31 Por. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³awnych filozofów VII 87 i 89.
32 Por. VB 3, 3.
26
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tego w³anie, ¿e m¹droæ polega na zgodnoci z porz¹dkiem uniwersalnym, zak³ada ona tak¿e adherezjê z jednostkow¹ natur¹ mêdrca. ( ) W rzeczywistoci
sapientia ma dwa ród³a: zgodê z porz¹dkiem wiata (i to jest kosmiczne ród³o
m¹droci) oraz zgodnoæ z nasz¹ w³asn¹ natur¹, constantia, która pozwala nam
na zachowanie w³asnej identycznoci. ( ) ¯yæ zgodnie z natur¹ «uniwersaln¹»
to uznaæ w niej istnienie racjonalnego porz¹dku, przyj¹æ, ¿e Wszechwiat jest
czynnym Rozumem. Takie w³anie by³y odczucia Kleantesa, kiedy s³awi³ Zeusa
jako uniwersaln¹ opatrznoæ, a Seneka jest czêsto echem swego poprzednika:
Natura jest Bogiem, jest Rozumem samym w sobie  dwie propozycje, bynajmniej ze sob¹ nie sprzeczne, w tym sensie, ¿e czynnik sprawczy nie móg³by byæ
inny ni¿ materialny  tak jak Bóg33. Albowiem Bóg Seneki jest materialny, gdy¿
wed³ug stoików dobro jest cielesne: to, co dzia³a, jest cia³em34.
Seneka, uto¿samiaj¹c naturê z Bogiem i boskim rozumem, przenikaj¹cym
wszechwiat i jego czêci35, nie sprzeciwia siê wcale stoickiej doktrynie, albowiem ju¿ Zenon mia³ powiedzieæ, ¿e Bóg jest tym samym, co rozum, przeznaczenie, Zeus36. Bóg jest obecny wszêdzie we wszechwiecie, tak samo jego myl,
gdy¿ Bóg w ka¿dej chwili myli o wiecie37.
Wed³ug Seneki, wp³yw Boga na ¿ycie cz³owieka jest ogromny. Filozof chêtnie
powtarza, i¿ Fatum, Fortuna czy inne podobne pojêcia s¹ jedynie okreleniami
Jowisza, najwy¿szego bóstwa38. Dla Seneki wszechwiat to animal, zorganizowany wed³ug generalnego schematu zawsze i wszêdzie identycznego. Owo stwierdzenie zak³ada istnienie we wszechwiecie cile okrelonych praw, bêd¹cych prawami
Bytu  aktywnego Rozumu, nie sposób wiêc mówiæ o dzia³aniu przypadku39.
2.3. Znaczenie filozofii
Jednak wiara w przeznaczenie rodzi pytanie o wolnoæ cz³owieka, st¹d te¿
zachêta, by wspiera³a nas filozofia, która zachêci do ochotnego okazywania pos³uszeñstwa Bogu, z dum¹ za losowi, i pouczy, aby pod¹¿aæ za Bogiem i znosiæ
upadek40. Filozofia bowiem uczy cz³owieka odcyfrowania porz¹dku wiata, ona
postêpowania za Bogiem  nie dlatego, by kszta³ci³a w tym, jak byæ cierpliwym,
lecz odkrywaj¹c prawdziwe wartoci41, a Seneka w jednym z listów wyjania, ¿e
33

P. Grimal, Seneka, s. 250.
Por. Ep. 117, 2.
35 Por. np. Ben. IV 7, 1; 8, 2.
36 Por. Diogenes Laertios, ¯ywoty
VII 135136.
37 Por. P. Grimal, Seneka, s. 277; por. te¿ np. Ben. IV 8, 2.
38 Por. tam¿e, s. 275; por. te¿ np. Ben. IV 8, 3.
39 Tam¿e.
40 Por. Ep. 16, 5.
41 P. Grimal, Seneka, s. 275.
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to ona jest murem nie do zdobycia, którego los nie mo¿e przejæ nawet z pomoc¹
swych licznych machin42. Owe mury, broni¹ce dóbr doskona³ego mêdrca pe³nego
cnót boskich i ludzkich, chroni¹ go przed utrat¹ czegokolwiek i s¹ trwa³e, nie do
zdobycia, a ponadto zabezpieczone i od ognia, i od ataków oraz nie maj¹ ¿adnego
wolnego dostêpu, s¹ wysokie, nie do zniszczenia, a co wiêcej siêgaj¹ do bogów43.
Seneka poucza, wbrew przekonaniu ludzi, i¿ los nie ma zbyt d³ugich r¹k i zyskuje moc tylko nad tym, kto sam lgnie do niego. Dlatego trzeba odsuwaæ siê od
niego, ile mo¿na, a pozwala ludziom na to jedynie poznanie siebie i swojej natury.
St¹d te¿ filozof wzywa, by ka¿dy dowiedzia³ siê, dok¹d ma iæ, sk¹d wzi¹³ pocz¹tek, co jest dla niego dobre, a co z³e, do czego ma d¹¿yæ, a czego unikaæ, jaki jest
ów sprawdzian, wedle którego rozró¿nia siê rzeczy po¿¹dane i niepo¿¹dane, a który
³agodzi szaleñstwo namiêtnoci i umierza gwa³townoæ obaw44. Nic dziwnego,
¿e filozof zachêca do kroczenia drog¹ m¹droci  najwy¿szej doskona³oci duszy
ludzkiej, czyli do zajêcia siê filozofi¹  umi³owaniem m¹droci i wytrwa³ym d¹¿eniem do niej45. Filozofia dla stoików jest nauk¹ cnoty (zdobywan¹ poprzez sam¹
cnotê), nie ma bowiem ani filozofii bez cnoty, ani cnoty bez filozofii, jako ¿e ani
cnota nie mo¿e istnieæ bez nauki o sobie, ani nauka o cnocie bez cnoty46.
Ka¿dy cz³owiek powinien d¹¿yæ do poznania prawdy o rzeczach boskich
i ludzkich, jest to bowiem jedyne zadanie filozofii47. Choæ jednak darem filozofii
jest dobre ¿ycie, to samo ¿ycie jest darem bogów: deorum inmortalium munus sit
quod vivimus, philosophiae quod bene vivimus48. To bogowie stoj¹ u pocz¹tku
wszystkiego. Bez Boga ¿adna dusza nie jest dobra. W cia³ach ludzi s¹ rozsiane
boskie nasiona i, jeli je dostaje dobry uprawiacz (cultor), to wschodz¹ roliny
podobne i równe tym, z których wziê³y pocz¹tek; jeli za otrzymuje z³y uprawiacz, niszczy je jak niep³odna czy bagnista ziemia, a potem  zamiast owoców
 daje miecie49. Los daje nam jedynie materia³ (oraz zarodki rzeczy), z którego
mo¿e potem powstaæ dobro lub z³o, silniejsza bowiem od wszelkiego losu jest
dusza ludzka, która kieruje swoje sprawy w jedn¹ czy drug¹ stronê i staje siê dla
siebie przyczyn¹ szczêliwego lub nêdznego ¿ycia50.
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Por. Ep. 82, 5.
Por. CS 6, 8.
44 Por. Ep. 82, 56.
45 Por. np. Ep. 89.
46 Por. Ep. 89, 8.
47 Por. np. Ep. 90, 3: Huius opus unum est de divinis humanisque verum invenire.
48 Ep. 90, 1. Owo vivere i bene vivere to bardzo wa¿ny topos filozoficzny: ta dystynkcja 
ladowo raczej obecna ju¿ u Platona (zh/n i euv zh/n)  u stoików jest bardzo wa¿na, a i potem
wraca, np. w zwi¹zku z renesansow¹ tzw. disputa delle arti (por. J. Domañski, Metafilozoficzne
aspekty tak zwanej disputa delle arti, w: Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myli dawnej, PAU, Kraków 2008, s. 243264).
49 Por. Ep. 73, 16.
50 Por. Ep. 98, 2.
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Ludzie, usilnie d¹¿¹cy do tego, co szlachetne, nie powinni dokuczaæ bogom
b³agalnymi mod³ami, sami maj¹ uczyniæ siebie szczêliwymi dziêki wiedzy, ¿e
dobre jest to, w czym mamy domieszkê cnoty, a z³e to, z czym z³¹czona jest z³oæ51.
Bezu¿ytecznym, absurdalnym jest domagaæ siê szczêcia od bogów, skoro tylko
my sami mo¿emy je sobie zapewniæ52.
Na pytanie, w jaki sposób znajomoæ dobra i cnoty sta³a siê udzia³em ludzi,
filozof odpowiada, ¿e nie jest to zas³ug¹ natury, która wprawdzie da³a ludziom
nasiona owej wiedzy, jednak samej wiedzy nie da³a. Nastêpnie przypomina, i¿
zdaniem niektórych szczêliwym trafem ludzie zdobyli rozeznanie w tych sprawach i ¿e  co jest nie do wiary  pojêcie cnoty nasunê³o siê komu przypadkiem.
Wreszcie podaje swoje (czy te¿ ogólnie stoickie) przekonanie, i¿ to na drodze
postrzegania i zestawiania ze sob¹ czêsto pope³nianych postêpków wyci¹gniêto
wnioski, przy czym  przez analogiê do naszych w³asnych cech  dochodzono do
poznania zarówno cnoty, jak i dobra53.
2.4. Ratio  rozum
Stanie siê cnotliwym jest sztuk¹ (ars)54, nikt nie bywa dobry przypadkiem,
cnoty trzeba siê uczyæ55. Filozof w innym miejscu wskazuje, ¿e do tej nauki potrzebny jest rozum (ratio), st¹d w bezrozumnym zwierzêciu nigdy nie bêdzie dobra56. Same zmys³y, które u niemych stworzeñ s¹ ostrzejsze ni¿ u ludzi, nie wystarcz¹. Prawdziwymi bowiem dobrami s¹ te, których udziela rozum, s¹ one trwa³e
i wieczne, nie mog¹ ani przepaæ, ani nawet zmniejszyæ siê albo zmaleæ (ne decrescere quidem ac minui)57. Rozum  jedyne dobro cz³owieka58  jest najwa¿niejszy. Wszystko ma odpowiednie dla siebie dobro (jak choæby winorol  urodzajnoæ, wino  smak, jeleñ  szybkoæ, zwierzêta juczne  si³ê w grzbietach do
noszenia ciê¿arów, pies  wêch do tropienia dzikich zwierz¹t, szybki bieg do pocigu i odwagê w chwytaniu i k¹saniu ich)  w ka¿dym stworzeniu najlepsze
powinno byæ to, do czego jest ono przeznaczone i wed³ug czego oceniane59.
W cz³owieku najlepszy jest rozum, gdy¿ dziêki niemu cz³owiek wyprzedza
zwierzêta i pod¹¿a za bogami60. Doskona³y rozum oddziela cz³owieka od zwierz¹t
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Por. Ep. 31, 45.
Por. P. Grimal, Seneka, s. 277.
53 Por. Ep. 120, 34.
54 Por. Ep. 90, 44.
55 Por. Ep. 123, 16.
56 Por. Ep. 124, 9.
57 Por. Ep. 74, 16.
58 Por. Ep. 76, 11.
59 Por. Ep. 76, 8.
60 Por. Ep. 76, 9.
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i przybli¿a go do bogów: dobrem cz³owieka jest wolna od wystêpków i czysta,
a naladuj¹ca Boga dusza, wznosz¹ca siê ponad wszystko to, co ludzkie, nie stawiaj¹ca nic odpowiedniego dla siebie poza sob¹61.
Seneka wreszcie stwierdza, ¿e prawy i doskona³y rozum rozstrzyga o dope³nieniu szczêcia ludzkiego, ka¿da istota bowiem, gdy udoskonali w³aciwe sobie
dobro, jest godna pochwa³y i dociera do swego naturalnego celu, zatem i cz³owiek, kiedy ju¿ uczyni doskona³ym swoje dobro, czyli rozum, staje siê godny
pochwa³y i osi¹ga swój naturalny cel, przy czym ów doskona³y rozum nazywany
jest cnot¹62. Jakkolwiek trzeba równie¿ pamiêtaæ, i¿ ka¿da rozumna istota ¿ywa
nic nie czyni, je¿eli najpierw nie zostanie widokiem jakiej rzeczy pobudzona do
dzia³ania, je¿eli potem nie odczuje popêdu i je¿eli w koñcu przyzwolenie nie utwierdzi owego popêdu63.
Rozum ma szukaæ prawdy za porednictwem wra¿eñ zmys³owych i czerpaæ
z nich pierwiastki poznania, gdy¿ nie ma w swych wysi³kach ¿adnego innego
punktu oparcia ani nie mo¿e sk¹din¹d czerpaæ si³y do lotu ku prawdzie. Przy
czym Seneka, tak podkrelaj¹c znaczenie zmys³ów, od razu zaleca, by rozum jednak wchodzi³ ostatecznie z powrotem w g³¹b siebie64.
Rozum (³atwo pojmuj¹cy, prawy i przystosowany do wymogów swojej natury) to cnota  jedyne i czcigodne dobro cz³owieka, gdy¿ jeli tylko rozum prowadzi do doskona³oci, to tylko doskona³y rozum mo¿e cz³owieka uczyniæ szczêliwym, bez cnoty nie ma dobra, to ona pokrzepia, podnosi i wzmacnia duszê65.
Seneka rozwija ów wywód, eksplikuj¹c, ¿e cz³owiek dobry, jeli uzna co za szlachetne, dokona tego, choæby wymaga³o to trudu; dokona tego, choæby nawet ze
strat¹; dokona tego, nawet wród niebezpieczeñstw. I przeciwnie: co w jego przekonaniu bêdzie niegodziwe, nie uczyni tego ani dla pieniêdzy, ani dla rozkoszy,
ani dla w³adzy. Nic go nie odstraszy od cnoty i nic nie nak³oni do niegodziwoci.
Jeli zatem bêdzie mocno pod¹¿a³ za cnot¹, a unika³ niegodziwoci i przez ca³e
swoje ¿ycie uwzglêdnia³ dwie rzeczy, i¿ nie ma innego dobra jak tylko prawoæ
ani innego z³a jak tylko niegodziwoæ; jeli niezepsuta zostaje tylko jedna cnota
i ona jedynie zachowuje odpowiedni¹ dla siebie trwa³oæ, to jedynym dobrem jest
w³anie cnota, której nie mo¿e ju¿ siê przytrafiæ, by kiedykolwiek przesta³a byæ
dobrem. Tê czêæ wywodu Seneka koñczy sentencj¹, i¿ g³upota do m¹droci mo¿e
siê doczo³gaæ, ale m¹droæ do g³upoty nie wraca66.
Filozofia, której nigdy nie odstêpuje pobo¿noæ, uczy cz³owieka czciæ sprawy boskie, kochaæ  ludzkie, poucza, ¿e w mocy bogów jest w³adza, a ludzi 
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Por. Ep. 124, 21 i 23.
Por. Ep. 76, 10.
63 Por. Ep. 113, 18; por. te¿. P. Grimal, Seneka, s. 257.
64 Por. VB 8, 4.
65 Por. Ep. 76, 1517.
66 Por. Ep. 76, 1819.
62

216

DOMINIKA BUDZANOWSKA

wspólnota67. Cz³owiek obdarzony przez naturê rozumem powinien sam d¹¿yæ do
zdobycia cnoty. Zadaniem cz³owieka jest samemu zdobywaæ swoje szczêcie, nie
za prosiæ o nie bogów68. Jeszcze gorsza by³aby postawa cz³owieka oczekuj¹cego, i¿ Bóg bêdzie zmieniaæ porz¹dek rzeczy wed³ug ludzkich ¿yczeñ, zw³aszcza
¿e tak¿e Bóg, stwórca i w³adca wszystkiego, choæ sam spisa³ ksiêgê przeznaczeñ,
to jednak zawsze te¿ siê do nich pos³usznie stosuje, tak jak je raz ustanowi³69.
Dla Seneki prawdziwa pobo¿noæ jest form¹ m¹droci i podobnie jak ona
polega na naladowaniu Boga, przy czym ta doktryna jest charakterystyczna dla
ca³ego stoicyzmu, choæ zarazem wydaje siê, ¿e to w³anie Seneka rozwija³ j¹ ze
szczególnym zaanga¿owaniem. Byæ mo¿e odczucie wagi problemu, którego rozwi¹zanie naszkicowa³, da³ mu bezporedni kontakt z rozkwitaj¹cymi w Rzymie
w stanie ci¹g³ego wrzenia egzotycznymi religiami (po¿ar z roku 64 ujawni³ wewnêtrzne spory w ³onie judaizmu i policja cesarska uderzy³a w tych, których 
z pewnoci¹ za wskazaniem ortodoksyjnych ¯ydów, przyjació³ Poppei  uzna³a
za najbardziej niebezpiecznych zbrodniarzy70), a tak¿e wspomnienie teologów
z Aleksandrii  tak egipskich, jak greckich czy judaizuj¹cych71.
2.5. Równoæ Bogu
Seneka twierdzi, ¿e doskona³¹ cnotê, polegaj¹c¹ na zgodnoci uczynków oraz
na biegu ¿ycia ca³kowicie harmonizuj¹cego ze sob¹, mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez nabycie wiedzy o rzeczach i umiejêtnoci poznawania wszystkiego, co boskie i co ludzkie. Tak rozumian¹ cnotê uwa¿a za najwy¿sze dobro, przez osi¹gniêcie którego cz³owiek stanie siê towarzyszem bogów (deorum socius), a przestanie
byæ ich b³agalnikiem (supplex). Seneka w tym rozwa¿aniu posuwa siê jeszcze
dalej, i, przechodz¹c od socius do par, zapowiada wzniesienie siê cz³owieka do
równoci z Bogiem: par deo surges72.
W innym miejscu filozof wyszczególnia, i¿ to nie pieni¹dze uczyni¹ równym
Bogu, gdy¿ Bóg obchodzi siê bez niczego, ani te¿ nie sprawi tego obszyta szlakiem purpurowym szata, gdy¿ Bóg nie jest ubrany w ¿adne szaty, ani nie dokona
s³awa, ani zwracanie na siebie uwagi, ani imiê s³ynne wród ludów, gdy¿ Boga
nikt nie zna, przy czym wielu s¹dzi o nim le i to bezkarnie. Nie pomo¿e nadto
w zrównaniu z bóstwem nawet t³um niewolników, nosz¹cych lektykê po ulicach
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Por. Ep. 90, 3.
Seneka uczy: trzeba polegaæ na sobie; ta dobra zasada jest podwalin¹ szczêliwego ¿ycia
(por. Ep. 31, 3).
69 Por. Prov. 5, 8.
70 Por. M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrzecijañstwa IIV w., t³um. z franc. E. B¹kowska,
PIW, Warszawa 1992, s. 194.
71 P. Grimal, Seneka, s. 277.
72 Por. Ep. 31, 89.
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miasta i w podró¿y, gdy¿ ów najwy¿szy i najpotê¿niejszy Bóg sam wszystko dwiga. Równie¿ uroda i si³a nie mog¹ daæ szczêcia, gdy¿ nie starcza ich ju¿ na staroæ. Nale¿y zatem szukaæ czego trwa³ego, co nie niszczeje z ka¿dym dniem
coraz bardziej: ducha prawego, dobrego i wspania³ego, którego mo¿na nazwaæ
Bogiem, goszcz¹cym w ciele ludzkim73.
Zatem w pismach rzymskiego filozofa mêdrzec jawi siê jako cz³owiek, który
osi¹gn¹³ najwy¿sze dobro i nie tylko jest podobny, bliski Bogu, lecz jest mu tak¿e
równy (Seneka przyrównuje mêdrca nawet do samego Jowisza74). Siêganie duszy
ludzkiej a¿ w nieskoñczonoæ jest naturalne, poniewa¿ dusza ludzka jest wielk¹ i
wspania³¹ rzecz¹, która nie pozwala, aby wyznaczano jej jakie inne granice jak
tylko wspólne z bóstwem75.
Seneka akcentowa³ boski charakter poznania i boskie pochodzenie duszy,
o¿ywiaj¹cej cia³o, st¹d dla rzymskiego filozofa wiedzieæ to dowiadczaæ umys³u, to odnajdowaæ w sobie Boga76. Tylko cz³owiek otrzyma³ to, co poza nim
przynale¿y jedynie Bogu: Rozum i jêzyk. I jedynie realizuj¹c ow¹ przynale¿n¹
nam doskona³oæ, idealn¹ harmoniê pomiêdzy wszystkimi elementami naszego
bytu, upodobnimy siê do Boga. Ale ta mo¿liwoæ umys³u czy po prostu mo¿noæ
komunikowania siê z Bogiem nie przychodzi bez wysi³ku ludzkiej istocie. Jest
zdobycz¹, któr¹ osi¹gamy wraz z rozwojem poznania, wywodz¹cego siê z semina, jakie zasia³a w nas natura77.
Dla Seneki wszechwiat jest jednym bytem obejmuj¹cym wszystko, co istnieje. Twierdzi, i¿ wszystko, co otacza cz³owieka, jest zarazem jednoci¹ i bóstwem. Ludzie s¹ towarzyszami Boga i jego cz³onkami. Dusza ludzka ma wielkie
zdolnoci i dlatego, jeli nie przygniataj¹ jej wystêpki, wznosi siê ona w³anie a¿
do bóstwa, o czym wiadczy tak¿e ludzkie cia³o: podobnie jak postawa naszego
cia³a jest prosta i ku niebu zwrócona, tak i dusza, która mo¿e siêgaæ, jak daleko
tylko chce, zosta³a przez naturê ukszta³towana, by mieæ pragnienia równe boskim. Dlatego, jeli korzysta ona z owych si³ i wzrasta do nale¿nych sobie rozmiarów, wspina siê na szczyty drog¹, która wcale nie jest dla niej niestosowna78.
I choæ d¹¿enie do nieba wymaga wielkiego wysi³ku79, to nie nale¿y wznosiæ r¹k
ku niebu ani b³agaæ stró¿a wi¹tyni, ¿eby pozwoli³ nam zbli¿yæ siê do samego
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Por. Ep. 31, 1011.
Por. Ep. 9, 16.
75 Por. Ep. 102, 21.
76 P. Grimal, Seneka, s. 269.
77 Tam¿e, s. 276.
78 Por. Ep. 92, 30. Prosta i ku niebu zwrócona postawa ludzkiego cia³a jest toposem z zakresu
godnoci cz³owieka, o czym pisze Domañski, przywo³uj¹c g³ównie fragmenty twórczoci Owidiusza i Maniliusza (por. J. Domañski, Z dawnych rozwa¿añ o marnoci i pogardzie wiata oraz
nêdzy i godnoci cz³owieka, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997, s. 8385).
79 Por. Ep. 92, 31.
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ucha pos¹gu, jak gdybymy mogli byæ wtedy ³atwiej wys³uchani przez bóstwo.
Przecie¿ Bóg, przypomina Seneka, jest w pobli¿u cz³owieka, jest z nim, jest w nim.
W ludziach przebywa wiêty duch, który widzi i strze¿e wszystkich z³ych i dobrych uczynków cz³owieka i obchodzi siê on z nim tak, jak z nim obchodzi siê
cz³owiek80.
Choæ wczeniej Seneka upomina³, by nie nêkaæ bogów probami o pomoc,
lecz samodzielnie zdobywaæ cnotê, dostrzega on jednak niezast¹pion¹ pomoc bosk¹
w ¿yciu cz³owieka, gdy g³osi pogl¹d, i¿ nikt nie mo¿e byæ dobry bez Boga. Podobnie nikt nie jest w stanie wznieæ siê bez pomocy Boga ponad przypadek. Bóg
tak¿e daje wznios³e i s³uszne rady. Wreszcie Seneka ponownie podkrela, przywo³uj¹c poetê, i¿ w ka¿dym dobrym cz³owieku Bóg jaki mieszka, choæ wcale nie
wiadomo jaki81. Dla Boga nie ma nic zamkniêtego. Jest on obecny w ludzkich
duszach i zjawia siê (bo mo¿e siê wydawaæ, ¿e jakby niekiedy odchodzi) wród
naszych myli82.
3. UWAGI KOÑCOWE
Bóg, ukazany w pismach filozofa, przenika wszystko, rozumnie kieruje wiatem, da³ cz³owiekowi ¿ycie i rozum (jest on wspólny bogom i ludziom; owi pierwsi
maj¹ rozum doskona³y, za ludzie  zdatny do doskonalenia83. Ponadto Bóg wspiera
cz³owieka w d¹¿eniu do doskona³oci, do cnoty. A droga do tego celu wiod¹ca, by
dusza mêdrca by³a taka, jaka przystoi istocie boskiej84, jak mówi Seneka, nie jest
³atwa, i, jak zauwa¿a Grimal, komentuj¹c teksty filozofa, niektórzy nie osi¹gn¹
nigdy pe³ni cz³owieczeñstwa i nawet jako starcy pozostan¹ wci¹¿ dzieæmi. S¹
tacy ludzie, którzy nigdy nie poznaj¹ Boga85.
Potrzebny jest w³asny wysi³ek cz³owieka, a dok³adniej mówi¹c, zajêcie siê
filozofi¹, która zrównuje cz³owieka z bóstwem (filozofowaæ trzeba: philosophandum est86), jako ¿e cnota mo¿e tyko przynale¿eæ do ducha nale¿ycie ukszta³towanego, dobrze uwiadomionego i nieustannym æwiczeniem siê doprowadzonego
do najwy¿szej doskona³oci. Chocia¿ zatem ludzie przychodz¹ na wiat dla niej,
jednak bez niej. St¹d w najlepszych nawet jednostkach, zanim siê je ukszta³tuje,
zawiera siê jedynie sk³onnoæ do cnoty, czyli doskona³oci, a nie cnota87. Mo¿na
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Por. Ep. 41, 12.
Por. Ep. 41, 2; Wergiliusz, Eneida VIII 351352.
82 Por. Ep. 83, 1.
83 Por. Ep. 92, 27.
84 Por. Ep. 92, 3.
85 P. Grimal, Seneka, s. 276.
86 Por. Ep. 16, 5.
87 Por. Ep. 90, 46.
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zatem przyj¹æ, ¿e zdaniem Seneki dobry, rozumny Bóg nie daje cz³owiekowi cnoty. To sam cz³owiek  obdarzony rozumem  musi, naladuj¹c bóstwo, j¹ zdobyæ;
wtedy osi¹gnie dobro i szczêcie i dorówna Bogu, który zreszt¹ jest bardzo blisko, chêtnie i za darmo pomaga cz³owiekowi w owym postêpowaniu za Bogiem.
Filozof Seneka ¿y³ dwa tysi¹ce lat temu, w jednej z najokrutniejszych w
dziejach epok, pisz¹c dla potomnoci pe³ne humanizmu i wznios³ych idei dzie³a,
które mia³y staæ siê wzorem szlachetnego ¿ycia dla wielu pokoleñ. Zgodnie z
wielkimi tradycjami filozofii greckiej, podobnie jak Sokrates, Epikur i inni greccy myliciele, mia³ Seneka poczucie w³asnej misji, chcia³ byæ mistrzem i nauczycielem m¹droci88, dodajmy: boskiej m¹droci.
SENECAS GOD
Summary
Lucius Annaeus Seneca, called the Younger or Philosopher, is the most important figure of the
Roman Imperial Period. This Stoic philosopher made a lasting contribution to Stoicism. Seneca
lived during difficult times and was engaged in politics during the reign of his pupil, Cesar Nero.
Seneca agreed with earlier Stoics that God is corporeal and is a part of the world. Seneca
discussed virtue as the ideal of becoming like God and thought that the virtuous man is an equal to
God. Therefore, he claimed that we have to learn virtues. However, in this case, we have the help of
God, who gives us an intellect when we are born. Seneca reminds us that life is not easy and only the
indications of philosophy concerning virtue preserve us from unjust fortune.
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