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Conceptions and functions of the law in Zarathustra's message 

Zawarte w Gatkach - tj. w przekazie Zarathustry1 - informacje doty-
czące struktury społecznej i systemu prawnego we wczesnostaro-
żytnym Iranie Wschodnim są bardzo skromne. Zyskują jednakże na 

wartości i ważności wobec braku jakichkolwiek innych źródeł pisanych 
z tego okresu historycznego, rejestrującego najstarszą fazę procesu, który 
prowadził do wytworzenia się pierwszych społeczeństw rolniczych. 

Współczesność Zarathustry to czasy zapoczątkowanej transformacji spo-
łeczno-ekonomicznej irańskiego społeczeństwa, poprzedzającej o kilka wie-
ków utworzenie uniwersalnej monarchii Persów. W opóźnionych gospodar-
czo prowincjach, zamieszkiwanych w większości przez koczowniczych no-
madów, społeczeństwo opierało swoją egzystencję przede wszystkim na za-
niedbanej hodowli i z wolna organizowało się w uporządkowane struktury 
stanu osiadłego, w słabo rozwinięte federacje plemion z władzami lokalnymi 
wyodrębniającymi się najprawdopodobniej spośród starszyzny rodowej, 
uprzywilejowanej grupy naczelników plemiennych - kawiów (kavay). Tytuł 
ten określał godność panującego (w regionie, plemieniu, rodzie), jak też ka-
płana wyższej rangi.2 

1 Mędrzec Zarathustra to postać historyczna żyjąca w Iranie na początku pierwszego tysiąc-
lecia p.n.e., autor Gath - najstarszego literackiego pomnika Irańczyków. 

2 G. Widengren, Stand und Aufgaben der iranisc/ien Religionsgeschichte /, [w:j Numen 1. Interna-
tional Review for the History of Religions Issued by the International Association for the History of 
Religions, Leiden 1954, s. 80 I n.; H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, Leipzig 1938, 
s. 49; zob. też H. Lommel, Zarathustras Priesterlohn, [w:] B. Schlerath (Hg), Zarathustra. Wege 
der Forschung Band CLXIX, Darmstadt 1977, s. 200, przyp. 2.; transkrypcja kavui [w:] M. M. 
Mayrhofer, Iranisches Personennamenbuch, Band I, Die altiranischen Namen. Osterreichische Akade-
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Koczownicza lub półosiadła forma egzystencji nie zapewniała dostatecz-
nych warunków do życia bezpiecznego, godnego i twórczego. Nomadyjskie 
społeczeństwo w opinii Zarathustry potrzebowało hamującej zasady, która 
skutecznie powstrzymałaby częste akty agresji i wzajemnego wyniszczania 
się przez ludzi. Mędrzec Zarathustra zaproponował więc wprowadzenie pra-
wa (Asa), normy moralnego zachowania wyznaczającego kierunek działań 
społecznych i indywidualnych, które to prawo, działając jako zasada porząd-
kująca, umożliwiłoby urzeczywistnienie pożądanej, praworządnie zorganizo-
wanej formy życia społecznego (.Xsatlira).' 

Zdaniem Zarathustry, struktura społeczna (plemię) może sprawnie funk-
cjonować i to z korzyścią dla wszystkich jej członków, jeśli oparta jest na 
uporządkowanym systemie prawnym, rozwiniętym na podstawie uniwersal-
nych wartości moralnych.4 Mocna, uporządkowana struktura społeczna 
zgodnie z nauką Zarathustry miała spełniać rolę ochronną, być praktycznym 
wyrazem wzajemnej międzyludzkiej pomocy z jej nieodłącznymi atrybutami 
takimi jak: moralność, sprawiedliwość i poczucie obowiązku. 

Potrzeba regulacji prawnej społecznych stosunków, uporządkowania ży-
cia, modernizacji ekonomii rolnej wynikała bezpośrednio z doświadczenia, 
z naturalnych potrzeb społecznych. Zorganizowana kolektywna forma egzy-
stencji stawała się koniecznością. W trudnych warunkach klimatycznych 
człowiek samodzielnie nie mógł sobie stworzyć warunków do godnego życia 
i rozwoju. Nie mógł czuć się bezpieczny. Ekonomiczne preferencje wynika-
jące z przyjęcia osiadłego trybu życia i rezygnacji z tradycji koczowniczej 
egzystencji nie uszły więc uwadze bystrego obserwatora Zarathustry. Powo-
dzenie reform społecznych uzależniał on od silnej stymulacji społecznej ak-
tywności w kierunku rozwijania umiejętności organizowania się. 

Współcześni Zarathustrze należeli do ukonstytuowanej patriarchalnie, 
przywiązującej dużą wagę do więzi krwi społeczności plemiennej o najprost-
szym standardzie życia.5 Podstawę struktury społecznej stanowiła rodzina 

tnie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Sonderpublikation der Irattischen Kommis-
sion, Wien 1979, s. 105. 

3 Zob. tekst źródłowy [w:] Ch. Bartholomae, Die Gatfws des kwesta, Zarathustras Verspre-
digten, Strassburg 1905; Yasna 30.7., Yasna 32.11., Yasna 43.6., Yasna 43.13., Yasna 44.7., Yasna 
47.1., Yasna 50.3-4., także H. Lommel, Die Religion Zarathustras nach dem Awesta dargestellt, 
Tubingen 1930, s. 56, przyp. 1. 

4 Zob. Yasna 28.4-5.,Yasna 30.9-10., Yasna 31.17., Yasna 32.9., Yasna 33.8-14.,Yasna 34.7-
15., Yasna 43.14., Yasna 44.20., Yasna 45.7., Yasna 46.10., Yasna 47.2., Yasna 48.11-12., Yasna 
49.12., Yasna 50.7-11., Yasna 51.8., Yasna 51.16. 

Por. H. H. Schader, Zarathustras Botschaft von der rechten Ordnung, [w:j B. Schlerath (Hg), 
Zarathustra. Wege der Forschung, Band CLXIX, Darmstadt 1977, s. 102; P. Thieme, Mitra and 
Aryaman, New Haven, Conn. 1957, s. 79 i n.; F. Altheim, Zarathustra, [w;] B. Schlerath (Hg), 
Zarathustra. Wege der Forschung, Band CLXIX, Darmstadt 1977, s. 179.; K. Rudolph, Zarathus-
tra-Priester und Prophet. Neue Aspekte der Zarathustra- bzw. Gatha-Forschung, [w:j B. Schlerath 
(Hg), Zarathustra. Wege der Forschung, Band CLXIX, Darmstadt 1977, s. 238.; A. Gabriel, {Die 
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(demand). Kolejną po rodzinie formacją w hierarchii społecznej było zjedno-
czenie rodzin czyli wieś (vis), dalej następowała struktura jednocząca wsie 
(gau), a na końcu rodzaj złożonej struktury plemiennej, na którą składały się 
zjednoczone formacje 6 

Nie było jeszcze wyraźnego podziału na stany czy klasy społeczne, który 
charakteryzował społeczności aryjskie.7 Spełniające różne funkcje społeczne 
grupy zawodowe zaczynały się dopiero krystalizować.8 Przekaz Zarathustry 
nie wzmiankuje o obecności w społeczeństwie niewolników czy rzemieślni-
ków, wymienia natomiast osadników zajmujących się hodowlą trzody (va-
star).9 Za obronę plemienia odpowiedzialni byli mężczyźni (nar)10 porówny-
wani mniej więcej z aryjską kastą rycerzy." Siła więzi pokrewieństwa zaczy-
nała powoli ustępować korzyściom wynikającym z przynależności do formu-
jących się grup zawodowych, np. kapłanów (gminy wyznaniowe karpanów, 
usigów).1 

Prawo (Asa) w ujęciu Zarathustry to owoc twórczej myśli ludzkiej, bezpo-
średni efekt wykorzystania możliwości ludzkiego rozumu, potwierdzający 
niezbędność kierowania się nim w życiu przy rozstrzyganiu teoretycznych 
problemów i zwykłych praktycznych spraw. Prawo to opiera Zarathustra na 
świadomie wykształconym poczuciu obowiązku i samoodpowiedzialności. 
Utożsamia je z porządkiem, w którym rozum i sumienie, honor i obowiązek 
determinują czyny i osądy człowieka. Prawo wyraża proponowaną przez Za-
rathustrę normę dla moralnego zachowania i kierunku działania człowieka 
funkcjonującego w zorganizowanej grupie społecznej. Ma ono wymiar zreali-
zowania zarówno indywidualnego, jak i kolektywnego życia dzięki potędze 
świadomości człowieka.13 

Uporządkowaną strukturę społeczną i panujące w niej prawo postrzegał 
Zarathustra jako konieczność dynamicznego procesu historycznego. Wpro-
wadzenie prawa było niezbędnym warunkiem, aby utworzyć społeczeństwo 

religiose Welt des Iran. Entstehung und Schicksal von Glaubensformen auf persischem Boden, Wien, 
Kóln-Graz 1974, s. 39) twierdzi, że rozpowszechniona wówczas była poligamia. 

6 Yasna 31.16.,Yasna 31.18., zob. też Ch. Bartholomae, Altiranisches Wórterbuch, Berlin 1961, 
Sp.1090, Sp.1455, Sp.1660 i Sp.706. 

7 Por. O. Klima, Mazdak. Gesdiichte einer sozialen Bewegung im safianidischen Persien, Prag 
1957, s. 55 in . O. G. von Wesendonk, Das Weltbild der Iranier, Munchen 1933, s .47 in.; 
E. Benveniste, Les classes sociales dans la tradition avestigue, „Journal Asiatique" 221, Paris 1932, 
s. 117-134. 

8 Zob. Yasna 32.1., Yasna 40.3-4., Yasna 49.7., Yasna 53.4. 
9 Yasna 42.2. 
10 Yasna 33.5-6. 
" Ch. Bartholomae, Die Gat/ias des Awes ta..., s. 130-131, por. też Ch. Bartholomae, Altirani-

sc/ies Woerterbuch..., Sp.1047-1048. 
12 Ch. Bartholomae, Die Gathas des Awes ta..., s. 127 is . 131. 
13 Por. H. Lommel, Die Elemente im Verhaltnis zu den Amesa Spentas, [w:] B. Schlerath (Hg), 

Zarathustra. Wege der Forschung, Band CLXIX, Darmstadt 1977, s. 377. 
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obywatelskie dbające o dobro wspólne. Zdaniem Zarathustry, bezpieczeń-
stwo i sprawiedliwość może zagwarantować tylko takie prawo, które ma pod-
stawy rozumowe, zostało ustanowione na drodze procesów myślenia przez 
receptywny umysł człowieka.14 

W przekazie Zarathustry czytamy, że ustanowienie prawa, przestrzeganie 
go i stanie na straży społecznego porządku jest gwarancją lepszego życia, 
przynosi same profity zarówno dla jednostki, jak i całego kolektywu. Do 
korzyści ewidentnych, najszybciej weryfikowalnych należą: spokój duchowy, 
bezpieczeństwo fizyczne i materialne.15 Zarathustra wyraża przekonanie, że 
ten, kto zrozumiał sens i wartość jego nauki, będzie aktywnie wspierał re-
formę społeczną, dając temu świadectwo poprzez właściwe myślenie, wywa-
żoną mowę i konstruktywne działanie.1 Akcentowana przez Zarathustrę 
triada: „myślenie, mowa, działanie"17 dotyczy właściwego formułowania my-
śli na drodze dyskursu, myśli ujętych w słowa, wyrażanych w wyważonej 
mowie, jak też w podjętym wysiłku, aktywności, zmierzającej do osiągnięcia 
wytyczonego celu. Celem tym jest skuteczny opór przeciw destrukcji w jej 
wszelkich przejawach i konsekwentna realizacja społecznej stabilizacji.18 

Brak prawa pogłębi obecny niski poziom życia i wzmocni dotychczasowe 
konflikty - ostrzegał Zarathustra.19 

Człowiek żyjący w zorganizowanym kolektywie ma nie tylko przywileje 
z tego wynikające, ale też i obowiązki oraz powinności względem społeczeń-
stwa i samego siebie. Obowiązkiem każdego, kto należy do wspólnoty ple-
miennej, jest znajomość reguł prawa20; należy zatem wiedzieć, co mieści się 
w normie prawa21, jak postępować zgodnie z ustalonym prawem społecznego 
porządku2 , jak przestrzegać prawa i stosować się do rozstrzygnięć motywo-
wanych prawem.23 Powinnością człowieka żyjącego w zorganizowanej 
wspólnocie jest współuczestnictwo w tworzeniu, rozwijaniu, udosko-
nalaniu 24 oraz korygowaniu prawa, które nie sprawdza się w życiu publicz-
nym.25 Tylko dobrze funkcjonujące prawo stymuluje i integruje kreatywną 
aktywność społeczeństwa. Przywilejem człowieka jest domaganie się egze-

14 Yasna 28.4n„ Yasna 33.6., Yasna 50.9. 
15 Yasna 28.7., Yasna 53.1. 
16 Yasna 31.22. Yasna 47.2. 
17 Yasna 33.2., Yasna 33.14., Yasna 47.1. 
18 Yasna 43.13-14. 
19 Yasna 31.20., Yasna 44.13. 
20 Yasna 43.12. 
21 Yasna 44.8. 
22 Yasna 34.2. 
23 Yasna 31.7., Yasna 43.1., Yasna 46.2. 
24 Yasna 28.4. 
25 Yasna 44.14. 
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kucji prawa.26 Inne korzyści, jakie czerpie człowiek z istnienia prawa, wyni-
kają także z możliwości korzystania z porad prawnych.27 

Ówczesne aryjskie prawodawstwo nie znało ani litości, ani przebaczenia. 
W stosunku do ludzi łamiących prawo, posługujących się aktem przemocy 
wobec innych i ich własności Zarathustra nie zaleca jednak stosowania osą-
dów moralnych.28 Poleca tych ludzi nauczyć właściwego myślenia, służyć im 
wiedzą, oświecać ich, cywilizować.29 

Zarathustra zdawał sobie sprawę z faktu, że świadomość człowieka moż-
na rozwinąć tylko na drodze procesów duchowych.30 Aby człowiek zrozumiał 
istotę funkcjonowania prawa, musi zacząć samodzielnie myśleć.31 Społeczny 
porządek jest produktem procesu myślenia, nie zaś teologicznie pojętego 
objawienia. Jednocześnie Zarathustra przestrzegał: „Nie należy słuchać słów 
i przykazań ludzi nieoświeconych, bo przez swoją niewiedzę zniszczą wasz 
dom i wieś. Doprowadzą do nędzy i biedy".32 

Właściwy porządek, naturalne uporządkowanie świata we wschodnich 
światopoglądach funkcjonuje zarówno w wymiarze ludzkim, jak i kosmicz-
nym, moralnym oraz kultowym, jednym słowem — uniwersalnym. Prawo 
(Asa), o jakim mówi Zarathustra w swoim przekazie, dotyczy przede wszyst-
kim organizacji wspólnoty, społeczeństwa. Prawo w rozumieniu ogólnym 
utożsamiano z tzw. prawdą, umiłowaniem prawdy, słusznym postępowa-
niem, spełnianiem obowiązków, dotrzymywaniem słowa, gotowością do po-
święcenia się, samourzeczywistnieniem.33 

Zgodnie z nauką Zarathustry prawość i mądrość człowieka manifestuje 
się we właściwym zarządzaniu domem i plemieniem, w możliwie najwięk-
szej sprawności w działaniu na rzecz społeczeństwa, w skuteczności i uży-
teczności tego działania. Destrukcyjne działanie jest produktem niegodzi-
wych zwyczajów społecznych. Nie należy więc tracić ani czasu, ani możliwo-
ści psychiki na niszczącą walkę, ale zaangażować się w proces rozwoju pozy-
tywnych wartości społecznych. Wszelkie pozytywy wynikające ze zorgani-
zowanego życia społecznego należało jednak ludziom najpierw uświado-
mić.34 Proces uświadamiania człowieka jest tożsamy z kształceniem go, co 
też Zarathustra czynił. 

Społeczeństwo, jakie chciał utworzyć Zarathustra, miało składać się z jed-
nostek krytycznie myślących i współdziałających ze sobą w ramach konkret-

26 Yasna 48.11. 
27 Yasna 51.10. 
28 Yasna 31.15. 
29 Yasna 31.17. 
30 Yasna 31.11. 
31 Yasna 46.12., Yasna 51.16.,Yasna 53.5. 
32 Yasna 31.18. 
33 H. Humbach, Die Gathas des Zarathustra, Band I, Heidelberg 1959, s. 55. 
34 Yasna 46.18., Yasna 46.2. 
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nego społecznego projektu. Zgodnie z jego nauką, zorganizowana społecz-
ność może tylko wtedy być gwarantem bezpieczeństwa i spełnić oczekiwania 
obywateli, jeśli jest rządzona zgodnie z prawem (Asa). Celem uporządkowa-
nej struktury społecznej jest realizacja pełni człowieczeństwa w warunkach 
społecznych. Właściwe sprawowanie władzy implikuje uznanie kompetencji 
i autorytetu panującego władcy, a sprawiedliwe i skuteczne zarządzanie 
plemieniem stanowi wyraz sprawnie funkcjonującego prawa.35 Bez prawa 
i właściwego myślenia, bez aktywności panującego władcy i kooperacji spo-
łeczeństwa, bez sumiennego wypełniania obowiązków i dążenia do osiągnię-
cia doskonałości (Haroatat) nie jest możliwa bezpieczna, dostatnia i szczę-
śliwa egzystencja społeczna.36 Egzystencja, jaką chciał zapewnić ludziom 
Zarathustra. 

Samoświadomy człowiek dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu. Sam 
nadaje kształt rzeczywistości społecznej. W swoim projekcie opowiada się 
Zarathustra za odpowiedzialnością jednostek, a nie odpowiedzialnością zbio-
rową. T o w kategoriach indywidualnych czynów, a nie przynależności gru-
powej, rodowej czy zawodowej ocenia aktywność człowieka. 

Struktura danego społeczeństwa i działające w nim siły są w stanie kształ-
tować jego członków, a ci dostosowują się do powszechnych wartości i po-
trzeb tego społeczeństwa. Jeśli grupa społeczna nie spełni wymagań ludzkiej 
natury, to ludzie zawsze mogą to społeczeństwo przekształcić. Innymi słowy, 
ludzie tworzą takie społeczeństwo, które uważają za przynoszące im naj-
większe korzyści.37 

Nie bez znaczenia w reformach Zarathustry jest rola bazy ekonomicznej, 
która powinna być traktowana jako środek zapewniający godną egzystencję, 
poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwić kreatywną aktywność 
jednostce. Efektywna działalność człowieka jako nieodłącznego elementu 
całości, którą stanowi społeczeństwo, jest działalnością świadomą. Człowiek 
światły ponosi moralną odpowiedzialność za jakość egzystencji wspólnoty. 
Według odpowiedniego podziału społecznego może być harmonijnie reali-
zowane życie całego społeczeństwa. Jednostka pełni taką rolę, do jakiej jest 
najlepiej przygotowana. Każdy rodzaj kompetentnego działania spełnianego 
uczciwie, z poświęceniem, prowadzi do umacniania i pomnażania wspólnego 
dobra. 

Nie można dokonać zmian społecznych bez uprzedniej zmiany świado-
mości ludzi.38 Praca, świadome działanie, kreatywna aktywność - to podsta-
wowe pojęcia w nauce Zarathustry. Wynika z nich jednoznacznie, że dosta-

35 Yasna 34.7. 
36 P. Thieme, Die vedischen Aditya und die zarathustrischen Atnesa Spentas, [w:J B. Schlcrath 

(Hg), Zarathustra. Wege der Forschung, Band CLXIX, Darmstadt 1977, s. 405. 
37 Yasna 44.15. 
3 8 Yasna 34.13., Yasna 46.7. 
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tek dóbr materialnych zdobywa się nie drogą przemocy, oszustwa, nie cu-
dzym wysiłkiem, ale własną pracą. Sumiennie wykonywaną pracę uważał 
Zarathustra za naturalny obowiązek człowieka względem siebie i społeczeń-
stwa. Dobro jednostki jest tożsame z dobrem społecznym. Człowiek spraw-
dza się w praktyce, w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków, w dba-
łości o dom i troskliwą hodowlę stada oraz we współpracy z innymi. Tak 
ważne dla człowieka poczucie kompetencji osiąga on przez gorliwą pracę 
i wykonywanie zadań. Dzięki pracy rozwija swoje umiejętności, i zdolności, 
zapewnia rodzinie podstawę egzystencji, a korzystając z nadwyżki material-
nej może też rozwijać różne rodzaje kreatywnej działalności. 

Zarathustra wzywał do przyjęcia prawnego porządku i tym samym do 
osiągnięcia życia szlachetniejszego, stojącego na wyższym poziomie organi-
zacji społecznej.39 Nawoływał do respektowania prawa, poszanowania cudzej 
własności, racjonalnego zagospodarowania rolnictwa i profesjonalnego rozwo-
ju hodowli. Szczęśliwa egzystencja - według niego wyraża się poprzez samo-
określenie i zgodne współistnienie z innymi, tj. respektowanie zasad moral-
nych, spełnianie obowiązku wobec własnej rodziny, społeczeństwa i tym 
sposobem partycypowanie w tworzeniu ogólnego poczucia bezpieczeństwa.40 

Powodzenie reform społecznych uzależniał Zarathustra od spokoju. 
W zespołowym życiu konflikty są nieuniknione. O kulturze współżycia 
świadczy jednakże sposób wyjaśniania nieporozumień, łagodzenia sprzecz-
ności, rozładowania napięcia. Zarathustra proponował pokój zamiast wojny, 
rozsądne rozwiązanie zamiast zemsty, tolerancję i przezorność zamiast agre-
sji. Strategia walki, przemoc, konflikt destrukcyjny jako metoda regulatora 
stosunków społecznych obca była Zarathustrze. Klimat dezaprobaty dla po-
czynań o charakterze agresywnym, łączony z koniecznością edukacji ludzi, 
dominuje w przekazie mędrca. 

Rodzaj społeczeństwa, za jakim opowiada się Zarathustra, to społeczeń-
stwo wartości moralnych i norm społecznych, w którym podstawowe warunki 
ludzkiej egzystencji oparte są na szlachetnym podejściu człowieka do czło-
wieka, związkach solidarności i braterstwa (magavan); społeczeństwo, we-
wnątrz którego każdy realizuje poczucie własnego „ja" na drodze doświad-
czania siebie jako podmiotu swych władz duchowych. Ma to miejsce na dro-
dze uczciwej, sumiennej pracy, współodpowiedzialności za egzystencję spo-
łeczną, rozwoju uczuć wyższych (specyficznych tylko dla człowieka) takich 
jak: doznania miłości i współczucia, odpowiedzialności, poczucia tożsamości, 
prawości i wolności. Jest to obraz społeczeństwa, w którym istnieje taki sys-
tem orientacji i wartości, że człowiek nie potrzebuje zniekształcać rzeczywi-
stości poprzez konformizm czy czczenie idoli.41 

39 Yasna 43.9-10. 
40 Yasna 28.2. 
41 E. Fromm, The Sane Society, New York 1955, s. 362. 
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Opierająca się na doświadczeniu i zrozumieniu świata z perspektywy dy-
namicznej natury człowieka, zawarta w Gatkach nauka o społecznym porząd-
ku uczyła identyfikacji czynników psychicznych warunkujących myśli 
i odczucia, uczyła rozpoznania niewiedzy, nietolerancji, stagnacji na pozio-
mie natury animalnej, pozbycia się egoizmu prowokującego wszelkie prze-
szkody na drodze duchowego rozwoju indywiduum i tym samym uniemoż-
liwiającego zbudowanie solidnych podstaw uporządkowanego, zorganizowa-
nego społecznego życia. Atrybutami społecznego porządku stała się wiedza 
i oparta na podstawach rozumowych skuteczna metoda prowadząca do jego 
urzeczywistnienia, zaproponowane przez Zarathustrę współczesne know-how. 
Społeczny porządek w rozumieniu Zarathustry jest manifestacją twórczej 
zasady świadomości człowieka urzeczywistnionej na płaszczyźnie ziemskiej 
egzystencji. Warunkiem rozwoju świadomości jest osobowościowy indeter-
minizm, a umożliwia tę ewolucję wiedza, poznanie. 

W starożytnym Iranie wszelka aktywność społeczeństwa, tj. formy jego 
ekspresji kulturowej i działalności ekonomicznej, pozostawała w ścisłym 
związku z życiem religijnym. Religia kształtowała wyobrażenia o świecie, 
określała stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości, ingerowała 
w życie indywidualne i społeczne. Przez pryzmat religii ustanawiano prawo 
społeczne, określano normy, obyczaje, wyznaczano trend w kulturze, której 
jedynymi reprezentantami byli kapłani. Propagowana przez Zarathustrę do-
stępność do wiedzy podważyła podstawę wiary. Człowiek, który poznał na-
uki Zarathustry, uzyskał samoświadomość i autonomiczną moralność, stawał 
się odpowiedzialnym, wartościowym członkiem społeczeństwa. Poznanie 
wymaga energicznych poczynań ze strony człowieka, intensywnego działa-
nia, skutecznego przezwyciężania trudności, słowem kreatywnego życia jed-
nostki, ukierunkowanego na cel społeczny. Siłą, która sprawia, że ludzie dążą 
do rozwoju cywilizacji jest - w opinii Zarathustry - właśnie mądrość, rozsą-
dek CMazdali). Wykorzystanie tego klejnotu natury zgodnie z nauką Zarathu-
stry jest moralnym obowiązkiem człowieka. Tylko świadomy człowiek może 
stać się współtwórcą dobrego losu innych ludzi. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Zarathustra war, darin stimmen wohl alle Forscher iiberein, ein scharfer Den-
ker und ein leidenschaftlicher Verfechter seiner Erkenntnis von der Welt. Das un-
mittelbare Empfinden von der groBen Personlichkeit Zarathustras gibt den Wissen-
schaftlern stets von Neuem den Impuls, seine Lehre noch klarer ais bisher heraus-
zuarbeiten. Die Gathas, die einzige historische Quelle, die wir von Zarathustra und 
liber Zarathustra-Zeit besitzen, sind aus einer ganz bestimmten geschichtlichen 
Situation hervorgegangen. Ober die sozialen Verhaltnisse Ostirans geben uns auBer 
der wenigen archaologischen Zeugnissen nur Begriffsanalysen der Gathas etwas 
Auskunft. Zarathustra und die Seinen lebten circa am Anfang deslO. Jahrhun-
derts v. Ch. Sie gehorten einer Hirtengesellschaft von einfachstem Lebensstand an. 
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Die kulturellen Verhaltnisse der iranischen Gebiete waren ungleichartig. Es war zu 
Zeit wohl der Westen unter dem Einfluss des nahe gelegenen Mesopotamiens, wo 
es friihzeitig zu einer hohen Kulturentwicklung gekommen war, schon zu festen 
Siedlung mit geordnetem Landwirtschafts- und Viehzuchtsbetrieb iibergegangen. 
Aber im Osten bliihte noch das Nomadentum, und die beginnende Sesshaftigkeit 
vermochte nur langsame Fortschritte zu machen, da gegeniiber den Raubziigen der 
Nomaden die Siedlungen einen schweren Stand hatten. So war, in groben Umrissen 
gezeichnet, das Fundament beschaffen, auf dem Zarathustra seine Idee verwirklich-
te. In dem geschichtslosen Leben seines Hirtenstammes ist der Weise Zarathustra 
auf seine Erfahrung hin zu einer Einsicht gelangt, aus derer seine Botschaft und 
Forderung folgte: er lehrte und forderte die rechte Ordnung. 

Die Oberlieferung von Zarathustra ist so gut, wie sie fiir kaum eine zweite 
FUhrergestalt der Geschichte zu Gebote steht. Die in den Gathas hingeworfenen 
Gedanken von Zarathustra stellen fur die philosophisch-historischen Reflexionen 
eine besondere Herausforderung dar. Die volkswirtschaftlichen und soziologischen 
Aspekte Zarathustras Weltanschauung zeigen sich ais Resultat seiner Erfahrung, 
Vernunft und Oberlegenheit. 

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Betrachtung von rechtlich-
soziologischen Gedanken, die Zarathustra in eine ganz besondere Beziehung ge-
setzt hat, und der besonderen Eignung der Gathas ais AnstoB zu Interpretationen 
seiner Lehre. Die rechte Ordnung ging aus einer intellekthuellen Erneuerungsbe-
wegung (magavan) hervor, die durch Zarathustra ins Leben gerufen worden war. 
Die Vision dieses auBerordentlichen Mannes war die eines auf die Zukunft gerich-
teten sozialen Lebens, weg von der bislang ausschlieBlichen Fixierung an traditio-
nelle Denkweisen und den damit verbundenen Verhaftungen an Vergangenes. Er 
strebte nach einem wiinschenswerten Reich (.Xsathra). Aus dieser Grundhaltung 
ergibt sich das Bemiihen um einen der Gegenwart adaquaten Weg der Integration 
aller essentiellen Elemente individueller und kollektiver Erfahrung unter weitge-
hender aller Formen und Denkmodelle, die zeit-, orts- und kulturbedingt der Ver-
gangenheit angehoren. Im Rahmen dieser Zielsetzung erwies sich ein Griff auf die 
Wesenselemente der sozialen Ordnung, u.a. auf das Recht (Asa), als besonders 
fruchtbarer Ausgangspunkt fur das friedliche kollektive Leben der Menschheit, fur 
den Zivilisationsprozess. 


