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Konrad Dyda
1 

Aksjologia preambuł ustaw obowiązujących 

w polskim porządku prawnym 

1. Wprowadzenie 

Wśród różnorodnych norm regulujących zasady postępowania normy 

prawne należą do wyjątkowej grupy. Moc obowiązywania przepisów 

prawa, a także sankcje możliwe za ich niestosowanie, zarówno w sferze 

stosunków cywilnych, jak i publicznych stanowią o silnym wpływie prawa 

na kształtowanie zachowań zarówno społecznych, jak i indywidualnych. 

Jednak z drugiej strony współcześni ustawodawcy, dokonujący zmian 

i nowelizacji w obowiązujących systemach prawa często skazują normy 

prawne na brak jasności, czy wręcz niemożliwość ich całościowej wykładni 

z obowiązujących przepisów. Ważnym czynnikiem takiego stanu rzeczy 

jest ścieranie się wielu opcji ideologicznych we współczesnych 

społeczeństwach, a co za tym idzie lobbing na rzecz przekładania różnych, 

nie raz sprzecznych wartości na język przepisów prawa. Pytanie czym jest 

prawo w samej swojej istocie od wieków zajmuje umysły teoretyków 

i filozofów prawa. Podstawowe intuicje na sedno problemu stanowienia 

prawa wyrazili juryści rzymscy – prawnicy, których niezaprzeczony 

geniusz położył podwaliny pod współczesne systemy prawodawstwa. 

Ulpian mawiał: Iusest ars boni et aequi (prawo jest sztuką stosowania tego, 

co dobre i słuszne), iuris prudential est divinarum atque humanarum rerum 

notitia, iustiatqueiniustiscienti (nauka prawa jest znajomością spraw 

boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co słuszne i niesłuszne), czy Iuris 

praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 

tribuere (zasady prawa są następujące: żyć szlachetnie, innym nie szkodzić, 

oddać każdemu, co mu się należy) [1]. Poszukiwania istoty prawa już od 

starożytności skupiały się wokół podstawowego pytania: jaka jest 

zależność pomiędzy prawem, a wartościami, które należy urzeczywistnić 

w życiu indywidualnym i społecznym? 

Podstawowym celem pracy jest szkicowe ukazanie preferencji 

aksjologicznych preambuł do obowiązujących ustaw. Arenga w technice 

prawodawczej została dziś zarezerwowana dla aktów prawnych 

o zasadniczym znaczeniu dla systemu prawnego. Stąd też artykuł nie 

                                                                 
1 kdyda@interia.pl, Instytut Prawa, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 
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podejmuje wszechstronnej analizy preambuł ustaw obowiązujących 

w Polsce, ale skupia się na ich aksjologicznym znaczeniu dla 

współczesnego ustawodawstwa, które przy dzisiejszej fluktuacji norm 

prawnych stanowi ramy pozwalające na „bezpieczne‖ poruszanie 

w licznych przepisach. Treść zamieszczona w artykule została podzielona 

na grupy tematyczne, w których omawiane są aksjologiczne założenia 

areng ustaw obowiązujących w polskim porządku prawnym.  

W polskim systemie prawa Konstytucja jest aktem prawnym o najwyższej 

randze i pozostałe akty legislacyjne, składające się na system prawa, muszą 

być z nią zgodne. Stąd też analiza wartości wyrażonych w preambule 

obowiązującej ustawy zasadniczej jest podstawą do dalszych badań preferencji 

aksjologicznych prawodawcy. Dlatego wybór poszczególnych ustaw został 

podyktowany ich korelacją z wartościami wyrażonymi w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. W analizie tekstów prawnych zastosowano metodę 

dogmatyczno-prawną odwołując się nie tylko do językowego brzmienia areng, 

ale także do orzecznictwa sądów ukształtowanego na ich treści, wypowiedzi 

doktryny oraz materiałów składających się na tok prac legislacyjnych nad 

prezentowanymi aktami prawnymi. Dzięki temu prezentowana analiza ukazuje 

wpływ preambuły na wykładnię przepisów prawa, a tym samym na ich 

stosowanie w konkretnych przypadkach. 

2. Znaczenie preambuły w strukturze aktu normatywnego 

w perspektywie zasad prawa 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 20 czerwca 2002 roku w „Sprawie zasad techniki prawodawczej‖ [2] 

akt normatywny w randze ustawy składa się z tytułu, przepisów 

merytorycznych oraz przepisów o wejściu ustawy w życie (§ 14.1). 

Ze względu na brak uregulowań określających znaczenie prawne 

preambuły należy określić, czy jest to część aktu normatywnego, z którego 

można wyprowadzać normy prawne, czy jest to jedynie wstęp służący 

podkreśleniu rangi danego aktu. We współczesnej teorii prawa przyjmuje 

się, że preambuła (łac. Preambulus – idący przodem) stanowi wstępną 

część aktu normatywnego, która jest umieszczana po tytule a przed 

przepisami merytorycznymi. W jej tekście ustawodawca najczęściej 

wypowiada się co do wartości, które promuje w sposób szczególny. 

Z preambuły można również wyłożyć cele, który przyświecały 

ustawodawcy przy promulgacji aktu normatywnego [3]. Należy stwierdzić, 

że jest ona pomocna przy dokonywaniu procesu wykładni prawa. 

Rozporządzenie w § 11 stanowi, że w ustawie nie zamieszcza się 

wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, dlatego też należy 



 

 

Aksjologia preambuł ustaw obowiązujących w polskim porządku prawnym 
 

9 

uznać, że z preambuły, jako dopuszczalnej części aktu prawnego można 

wyprowadzać normy prawne.  

Z racji na aksjologiczny charakter preambuły do ustawy należy pokrótce 

poruszyć zagadnienie związku prawa i wartości. Ze względu na bogatą 

literaturę przedmiotu oraz ramy niniejszego artykułu będzie to jedynie 

sygnalizacja problemu. Prawo jest elementem kultury społeczeństwa, które 

je tworzy. Stąd też studium nad ustawodawstwem i jurysprudencją państwa 

pozwala nam zdekodować te wartości, które są dla społeczeństwa na tyle 

istotne, że postanowiono wyrazić je językiem przepisów prawa. Dla 

prezentowanych rozważań wystarczające jest wprowadzenie dwojakiej 

klasyfikacji stanowisk co do natury wartości: kognitywistyczny (por. 

materialna teoria wartości) oraz akognitywistyczny [4]. Zwolennicy 

pierwszej teorii uważają, że wartości istnieją obiektywnie i mogą być 

przedmiotem poznania naukowego. Założenie to, związane zwłaszcza 

z tradycją chrześcijańską, daje podstawy dla szkół prawa natury oraz 

niepozytywistycznych koncepcji prawa. Dla tego kręgu myślicieli wartości 

należą do „królestwa idei‖, są transcendentne w stosunku do świata 

ludzkiego i nie zależą od poznania ludzkiego. Człowiek nie determinuje 

wartości, ale sam jest przez nie determinowany, zwłaszcza gdy je poznaje 

i wprowadza w życie. Z kolei zwolennicy akognitywistycznego podejścia 

odrzucają tezę o obiektywnym bycie wartości uznając, że są one jedynie 

tworem historycznym, uwarunkowanym socjologicznie. Dlatego ich 

poznanie i wcielanie jest uwarunkowane jedynie subiektywną postawą 

jednostki. Konsekwentnie nie może istnieć żaden ponadindywidualny 

system wartości. Akognitywizm daje początek pozytywizmowi prawnemu. 

Te dwie skrajne koncepcje na gruncie stanowienia prawa powodują 

zasadniczą trudność, polegającą na wyborze tych wartości, którym należy 

przyznać rację obowiązywania w państwie i społeczeństwie poprzez normy 

prawne. Stąd też dla rozwiązania tego problemu należy przeprowadzić 

sprawiedliwy kompromis, oparty na naczelnych wartościach, które dane 

społeczeństwo chce osiągnąć. A. Kość wskazuje następujące wartości, 

których urzeczywistnienie powinno być celem prawodawstwa: porządek 

publiczny, społeczny porządek moralny, moralne wartości wspólnoty 

(małżeństwo i rodzina), wartości osobowe (życie, zdrowie, integralność 

cielesna, wolność, sfera prywatna i intymna) oraz wartości posiadania 

(własność i inne prawa rzeczowe) [5].  

Najczytelniejszym przykładem afirmacji określonych wartości na 

gruncie prawodawstwa są tzw. zasady prawa. Pojęcie zasad prawa należy 

do jednego z najbardziej kontrowersyjnych problemów w filozofii prawa. 

Z punktu widzenia wykładni wskazuje się, że zasady są to normy 

o charakterze fundamentalnym dla całego systemu prawa, jego gałęzi 

a nawet poszczególnych instytucji. Zasady prawne wynikają przede 
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wszystkim z konstytucji (zwłaszcza w zakresie praw i wolności) lub aktów 

normatywnych o kluczowym znaczeniu dla poszczególnych gałęzi 

legislacji. Niektóre z nich (np. zasada przyzwoitej legislacji) są tworzone 

w orzecznictwie sądów. Przy interpretacji zasad prawa należy przyjąć taką ich 

wykładnie, która na gruncie możliwości prawnych i faktycznych zapewnia 

jak najszerszą ich interpretację [6]. W doktrynie prawa konstytucyjnego za 

zasady prawa przyjmuje się takie, jak np. przyrodzonej godności 

człowieka, prawa do życia i wolności, równości i niedyskryminacji, 

ochrony wolności i praw człowieka, republikańskiej formy rządów, 

suwerenności narodu, niepodległości i ciągłości prawnej państwa [7]. 

Ocenność i nieostrość sformułowań użytych do językowego zapisu zasad 

prawa powoduje, że często pełna rekonstrukcja ich językowej treści jest 

niemożliwa. Poza tym rzadko ustawodawca definiuje legalnie zasady 

prawa, stąd za podstawowy wyznacznik ich interpretacji należy przyjąć 

dyrektywę języka prawniczego – czyli przypisać zasadom prawnym treść 

wypracowaną w doktrynie i orzecznictwie [8].   

Dla M. Kordeli zasady prawa „stanowią swoistą postać zbioru 

elementów należących do odmiennej kategorii ontologicznej, do kategorii 

wartości. Wartości, wprowadzane do systemu prawa wyraźną albo 

dorozumianą decyzją prawodawcy, przybierają kształt normatywnych 

zasad, przy czym nie oczekują one na wartości w postaci gotowej struktury, 

ale pojawiają się wtórnie, jako konieczna reakcja porządku normatywnego 

na swoistą nowość, nowość kategorialną, wymagającą swego 

zinternalizowania‖. Autorka wskazuje, że wszelkie legislacyjne przejawy 

zasad prawnych wzmacniają ich pozycję w systemie prawa. Odwoływanie 

się do zasad prawa w preambułach aktów normatywnych, czy w tekstach 

przygotowujących ich uchwalenie pozwala przyjąć tezę o obowiązy-

walności zasad prawa. Są one takimi normami obowiązującymi w porządku 

prawnym, które nakazują realizację określonej wartości. Wśród zbioru 

zasad prawa wyodrębnia się podzbiór zasad naczelnych, czyli nielegity-

mowanych w żadnymi innymi zasadami. W tym kontekście warto wskazać 

na różnice zachodzące pomiędzy zasadą, a regułą prawa, czyli zwykłą 

normą. Otóż reguła prawa formułuje nakaz określonego zachowania, stąd 

jest ona niejako ukonkretnieniem zasady. Innymi słowy reguła jest 

formułowana na podstawie zasady i zapewnia jej konkretną realizację [9]. 

Zasada prawa nie wskazuje w jaki sposób powinno dochodzić do realizacji 

wskazanej wartości. Zadanie to spełniają dopiero przepisy prawne, na 

podstawie których można zrekonstruować normę prawną – wskazanie kto, 

w jakich okolicznościach i jak ma postępować, aby zrealizować pożądaną 

wartość [10]. Stąd też za słuszny należy uznać pogląd Trybunału 

Konstytucyjnego w wyroku z dnia 10 lipca 2000 roku [11], który 
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stwierdził, że zasady konstytucyjne stanowią dyrektywy stanowienia 

i interpretowania prawa. 

3. Zasady ustroju Rzeczypospolitej 

W preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 roku [12] polski ustrojodawca wypowiedział się nt. naczelnych 

wartości, jakim przyznaje miejsce w polskim porządku prawnym. 

W pierwszych słowach Konstytucji stwierdzono, że została ona 

ustanowiona w trosce „o byt i przyszłość‖ Ojczyzny. Na uwagę zasługuje 

koncepcja Narodu Polskiego, przedstawionego w Konstytucji jako ogół 

obywateli Rzeczypospolitej. Ton ten łagodzi nieco odwołanie do poczucia 

wspólnoty „z rodakami rozsianymi po świecie‖, jednak w perspektywie 

przepisów obowiązującej ustawy zasadniczej wątpliwości interpretacyjne 

może budzić znaczenie pojęcia naród. W początkowym okresie prac na 

tekstem Konstytucji proponowano stwierdzenie, że „Naród tworzą ludzie 

posiadający obywatelstwo polskie‖. Propozycję taką przedłożyła 

A. Grześkowiak, odwołując się do koncepcji anglosaskiej, argumentując jej 

brzmienie potrzebą upodmiotowienia mniejszości etnicznych i narodo-

wościowych. Zgodnie z poglądem wnioskodawczyni Naród Polski 

konstytuuje związanie z celami państwa polskiego oraz desygnowaniem 

władz państwowych. Stąd też wszyscy obywatele powinni czuć się 

zobowiązani do dbania o dobro Rzeczypospolitej [13]. Na jednym 

z ostatnich posiedzeń Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 

z dnia 11 grudnia 1996 roku [14] pracowano nad tekstem preambuły 

zgłoszonym przez T. Mazowieckiego, który zawierał zwrot „my, obywatele 

polscy…‖ z pominięciem epitetu Naród Polski. Poseł A. Małachowski 

broniąc koncepcji „obywatelskiego‖ pojmowania narodu odwoływał się do 

prywatnych doświadczeń życia na wschodnich kresach „Rzeczpospolitej 

wielu narodów‖. Twierdził, że stwierdzenie „obywatele polscy‖ wypływa 

z tradycji i historii Polski. Z kolei poseł J. Gwiżdż wskazywał na potrzebę 

zachowania konsekwencji terminologicznej z art. 4 projektu Konstytucji, 

w którym zawarto stwierdzenie „Naród Polski‖. Podsumowując te 

rozważania poseł S. Rogowski uznał, że pojęcia „naród‖ lub „obywatele‖ 

są aksjologicznie tożsame, jednak stwierdzenie „Naród Polski‖ ma 

znaczenie szersze od etnicznego pojęcia narodowości polskiej. 

Ostatecznie umieszczono w preambule sformułowanie „Naród Polski‖ 

w miejsce „obywatele‖. 

Z pewnością można stwierdzić, że ustrojodawca w tym zakresie nie 

miał na myśli etnicznego znaczenia rzeczownika „naród‖. L. Garlicki 

uznaje, że pojęcie to ma charakter filozoficzno-społeczny. Określenie 

znaczenia tego pojęcia jest o tyle istotne, że art. 4 ust. 2 Konstytucji 
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stwierdza, że naród jest suwerenem. W tym sensie należałoby rozumieć 

naród jako ogół obywateli posiadających prawa wyborcze. Stąd też pojęcie 

„obywatel‖ – nie mające zabarwienia etnicznego jest bardziej adekwatne 

dla oddania intencji ustrojodawcy. De facto to obywatele, posiadający 

pełnię praw wyborczych są suwerenem w Rzeczypospolitej. Dlatego 

z punktu widzenia stosowania Konstytucji nie jest konieczne definiowanie 

pojęcia narodu [15]. Koncepcja zawarta w preambule konstytucji odnosi się 

raczej do szeroko pojętej wspólnoty kulturowej, cywilizacyjnej, a także 

etnicznej, dla której Polska może zostać uznana za Ojczyznę. Ustrojodawca 

nie przesądza o tym kogo zaliczyć, bądź nie do Narodu Polskiego. 

Wskazuje jednak, że za jego członka może uważać się ten, dla którego 

Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym. Stąd też dążenie do dobra wspólnego 

zostało wskazane jako cel Narodu Polskiego oraz Rzeczypospolitej. 

Rozróżniając pojęcie narodu i jego politycznej organizacji ustrojodawca 

zakłada, że byt Narodu Polskiego nie jest uzależniony od państwowości 

Rzeczypospolitej, co ma silne zakorzenienie w historii Polski. Jednak w imię 

tej samej historii stawia się za naczelny cel dbanie o istnienie niepodległego 

państwa polskiego. Podobną wykładnie pojęcia „Naród‖ przyjmuje Trybunał 

Konstytucyjny w wyroku z dnia 31 maja 2004 roku [16] stwierdzając, że na 

gruncie obowiązującej ustawy zasadniczej Naród ma sens polityczny 

i określa wspólnotę, którą tworzą obywatele Rzeczypospolitej. 

Ustrojodawca wśród celów ustanowienia Konstytucji, w kontekście 

wezwania do stosowania jej w imię dobra Trzeciej Rzeczpospolitej, 

wymienia: gwarancję praw obywatelskich, sprawność i rzetelność działania 

instytucji państwa, realizację odpowiedzialności za dobro Ojczyzny. Polska 

została określona w obowiązującej preambule jako dobro wspólne, wobec 

którego wszyscy obywatele są „równi w prawach i powinnościach‖. 

Stwierdzenie, że „Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich 

obywateli‖ zostało powtórzone przez ustrojodawcę w art. 1 Konstytucji. 

Ustawodawca komunistyczny również odwoływał się do koncepcji dobra 

Narodu, która została częściowo przejęta po zmianach ustrojowych. 

W preambule obowiązującej ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [17] 

wskazano, że życie obywateli w trzeźwości jest niezbędnym warunkiem 

moralnego i materialnego dobra Narodu. W doktrynie i orzecznictwie 

podkreśla się, że takie brzmienie arengi wyznacza cel, do którego dążyć 

powinny organy państwa podejmując działania służące przeciwdziałaniu 

uzależnienia od alkoholu (np. ograniczanie jego dostępności) [18]. Do 

koncepcji dobra Narodu odwołuje się ustawodawca preambule ustawy 

z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska 

w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o zmianie 

ustawy o ochronie środowiska oraz zmianie niektórych innych ustaw [19]. 
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Prawodawca określa środowisko jako „dobro ogólnonarodowe‖, które służy 

wszystkim obywatelom do równouprawnionego korzystania z jego zasobów. 

Preambuła tej ustawy wskazuje na potrzebę poszanowania środowiska 

i dbałości o jego rozwój przez wszystkich obywateli w społecznym interesie. 

Odwołanie się do koncepcji dobra wspólnego w Konstytucji ma 

znaczące implikacje filozoficzne. Z przebiegu prac na redakcją Konstytucji 

wynika, że jej autorzy w koncepcji dobra wspólnego powoływali się na 

nauczanie Kościoła katolickiego w tej materii. Katolicka nauka społeczna 

wskazuje, że dobro wspólne należy pojmować jak urzeczywistnienie dobra 

człowieka i społeczeństwa. W sensie teologicznym każda wspólnota 

społeczna – od rodziny, po państwa i struktury międzynarodowe jest 

zobowiązana do realizacji dobra wspólnego. Urząd Nauczycielski Kościoła 

naucza, że dobro wspólne nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć 

realizacji ostatecznych celów człowieka i do powszechnego dobra 

wspólnego całego stworzenia. Stąd też wspólnota polityczna zostaje 

powołana do udostępniania dóbr materialnych, kulturalnych, moralnych 

i duchowych [20]. A. Kość dobro wspólne definiuje, „jako wartość 

zbiorową, wynikającą z natury człowieka i obejmującą doskonałość 

wielości osób, którą osiągają w życiu wspólnym i wzajemnym 

współdziałaniu poprzez korzystanie z instytucji społecznych‖. Autor ten 

wskazuje na fakt, że pojęcie dobra wspólnego należy rozpatrywać 

z perspektywy osiągnięcia przez każdego człowieka dogodnych warunków 

bytowych (znaczenie instrumentalno-instytucjonalne), a także w sensie 

indywidualnego dążenia człowieka do realizacji dobra we współdziałaniu 

z innymi ludźmi [21]. Z kolei J. Krukowski wskazuje, że na dobro wspólne, 

składają się „dobra‖ osoby, rodziny i narodu [22]. Tok prac konstytucyjnych 

nad pojęciem dobra wspólnego prowadzi do wniosku, że ustrojodawca 

rozumie je „jako sumę takich warunków życia społecznego, dzięki którym 

jednostki, rodziny i inne rodziny mogą pełniej osiągnąć własną 

doskonałość‖. Dobro wspólne zakłada poszanowanie dla fundamentalnych 

praw i obowiązków osoby ludzkiej [23]. Ideę dobra wspólnego należy 

rozumieć jako zasadę określającą służebny charakter państwa wobec 

jednostki. Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym, dlatego że zapewnia 

wszystkim swoim mieszkańcom warunki do integralnego rozwoju [24]. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego dopuszcza się kilka 

możliwych sposobów rozumienia zasady dobra wspólnego. Przede 

wszystkim Trybunał stwierdza, że pojęcie to „określa istotę państwa‖ 

i może być rozumiane w sensie historyczno-egzystencjalnym, moralnym, 

materialnym, czy celowościowym. „Rzeczpospolita to res publica – rzecz 

wspólna, a więc wspólnota obywateli, zaś dobro wspólne to antonim dobra 

indywidualnego. Ustrojodawca w tym wyrażeniu podkreślił uczestnictwo 

wspólnoty nie tylko w korzystaniu z dobra, którym jest Rzeczpospolita, 
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lecz także w jego ustawicznym współtworzeniu oraz we współ-

odpowiedzialności za nie‖ [25].  

W ostatniej części preambuły zostały wprost określone wartości, które 

legły u podstaw obowiązującej ustawy zasadniczej: poszanowanie wolności 

i sprawiedliwości, współdziałanie władz, dialog społeczny, zasada 

pomocniczości. Normy te wyznaczają ramy stosowania Konstytucji oraz 

podstawy stanowionego w Rzeczypospolitej prawa. W orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego zasada pomocniczości, w odwołaniu do 

preambuły i przepisów Konstytucji jest wiązana z zasadą samorządności 

i oznacza „działania na szczeblu ponadlokalnym, jeśli rozwiązanie takie 

okaże się lepsze i bardziej skuteczne aniżeli działania organów wspólnot 

szczebla podstawowego‖ [26]. Z kolei wykładnię znaczenia zasady dialogu 

społecznego, Trybunał dokonuje łącznie z zasadą współdziałania władz 

wskazując, że zasady te są ze sobą związane. Dzieje się tak, gdyż zadaniem 

władzy (podmiotu dysponującego zdolnością efektywnego działania 

w granicach i na podstawie prawa) jest rozwiązywanie sporu w duchu 

dialogu. Z preambuły Trybunał Konstytucyjny wyprowadza znaczenie tych 

zasad, jako zobowiązanie do poszanowania zakresu zadań konstytucyjnych 

organów państwa, ich kompetencji, nadto – do poszanowania godności 

urzędów i ich piastunów, wzajemnej lojalności, działania w dobrej wierze, 

informowania się o inicjatywach, gotowości do współdziałania i uzgodnień, 

ich dotrzymywania i rzetelnego wykonywania [27]. 

4. Wolności i prawa człowieka 

Dla pełnego obrazu aksjologicznego obowiązującej Konstytucji RP 

należałoby odnieść się do całości jej przepisów, zwłaszcza tych 

zgrupowanych w rozdziałach „Rzeczpospolita‖ oraz „Prawa i wolności‖, 

jednak zadanie to znacznie przekracza ramy niniejszego artykułu. Analiza 

samej preambuły dostarcza nam materiał do stwierdzenia pluralizmu 

aksjologicznego, momentami przechodzącego w nieścisłości, czy nie-

uprawnione podziały (np. podział obywateli ze względu na wyznawany 

światopogląd religijny). Niektórzy konstytucjonaliści wskazują, że obecną 

ustawę zasadniczą można określić, jako „Konstytucją kompromisu‖, co 

wyjaśniałoby brak jednoznaczności aksjologicznej w niektórych kwestiach 

[28]. W preambule obowiązującej ustawy zasadniczej prawodawca 

potwierdza, że źródłem wolności i praw człowieka jest jego przyrodzona 

godność. Uprawnienia te uszczegóławia rozdział II Konstytucji zaty-

tułowany „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela‖. Nie 

wchodząc w szczegółową analizę przepisów rozdziału II należy wskazać, 

że ustrojodawca zapewnia w nim prawną ochronę życia (art. 38), równe 

prawa mężczyzn i kobiet w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym 
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i gospodarczym (art. 33 pkt. 1), prawo rodziców do wychowania dzieci 

zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 pkt. 1), wolność sumienia 

i religii (art. 53 pkt.1). Emanacja tych praw znajduje się w aktach prawnych 

rangi ustawowej.  

Odnośnie zagadnienia prawnej ochrony życia, warta odnotowania jest 

ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży [29]. Preambuła 

tej ustawy rozpoczyna się od stwierdzenia, że „życie jest fundamentalnym 

dobrem człowieka‖. Dalej ustawodawca wskazuje, że konsekwencją 

potwierdzenia naturalnego prawa człowieka do życia jest troska o „życie 

i zdrowie‖, która należy do obowiązków państwa, społeczeństwa 

i obywatela. O tym, że ustawodawca nie uznaje absolutnej ochrony życia 

ludzkiego świadczy fakt legalności dokonania aborcji z przyczyn 

eugenicznych, medycznych lub kryminalnych. Fakt ten, wywołujący 

dyskusje i spory społeczne, dowodzi braku konsekwencji aksjologicznej 

w wartościach o zasadniczym znaczeniu. Z jednej strony Konstytucja 

i szereg ustaw gwarantuje prawną ochronę życia ludzkiego, a z drugiej 

ustawodawca wyłącza w pewnych sytuacjach karalność pozbawienie życia 

istoty ludzkiej.  

Na mocy nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw [30] do preambuły dodano część poświęconą prawu „każdego 

do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci‖. Z kolei 

z wyartykułowaniem tego prawa ustawodawca powiązał przyznanie 

uprawnienia do „dostępu do informacji, edukacji, poradnictwa i środków 

umożliwiających korzystanie z tego prawa‖.  

Z pewną ewolucją aksjologiczną ustawodawcy mamy do czynienia 

także w przypadku ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie [31]. W preambule do tekstu pierwotnego ustawy, za 

cele jej uchwalenia wskazano: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań z zakresu 

edukacji o przyczynach i skutkach przemocy w rodzinie. W porównaniu 

z brzmieniem pierwotnym preambuła została znacząco rozszerzona 

w wyniku nowelizacji przeprowadzonej ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych 

innych ustaw [32], otrzymując brzemiennie: „Uznając, że przemoc 

w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia 

i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają 

obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie 

i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania 

skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co 
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następuje:…‖. Z analizy tej preambuły należy wyciągnąć wniosek, że 

ustawodawca stawia sobie za cel kompleksowe przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie oraz podniesienie świadomości społecznej i indywidualnej co do 

podstaw i skutków zjawiska przemocy domowej [33]. 

Uzasadnienie projektu ustawy zmieniającej [34] wskazuje, że 

założeniem ponownej redakcji preambuły była chęć podkreślenia, że 

przemoc w rodzinie narusza prawa i wolności człowieka. Analizując 

projekt wnioskodawców, uchwalony przez Sejm w formie ustawy można 

dojść do wniosku, że celem nowelizacji nie było przemodelowanie 

aksjologiczne czy prawne ustawy, ale zwiększenie jej skuteczności 

w obrocie prawnym. W uzasadnieniu projektu wskazano, że jego  istotą jest 

m.in. unaocznienie, że przemoc w rodzinie jest naruszeniem podstawowych 

praw człowieka, a nie tylko kwestią obyczajową. Stąd też państwo 

gwarantując ochronę członkom rodziny przed przemocą spełnia swoją rolę 

gwaranta bezpieczeństwa obywateli.  

Ustawodawca polski do „wspólnych dóbr całego społeczeństwa‖, na 

mocy preambuły ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

[35] zaliczył także oświatę. W akcie tym znajdujemy odwołanie do 

Konstytucji oraz aktów prawa międzynarodowego w zakresie 

legislacyjnych podstaw systemu oświaty, tj. do Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka. Ustawodawca w tej arendze 

składa ważną deklarację aksjologiczną uznając, że proces nauczania 

i wychowania opiera się na uniwersalnych zasadach etyki przy zachowaniu 

respektu dla chrześcijańskiego systemu wartości. Celem systemu oświaty 

jest rozwijanie poczucia miłości i odpowiedzialności za Ojczyznę, 

poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, otwarcie na wartości 

kultur Europy i świata, przygotowanie do wypełniania obowiązków 

rodzinnych i obywatelskich. Proces wychowawczy zgodnie z preambułą 

ma opierać się na zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. Prawo do nauki jest jednym z Konstytucyjnych 

praw (art. 70 ust. 4 Konstytucji), które jest skorelowane z obowiązkiem 

edukacyjnym do ukończenia 18 roku życia. Trybunał Konstytucyjny 

w wyroku z dnia 24 września 2013 roku [36] wskazał, że na prawo do 

nauki składają się takie elementy jak: „możliwość zdobywania wiedzy, 

kształcenia prowadzonego w zorganizowanych formach, w sposób 

regularny i ciągły, obejmującego najpierw pewien kanon podstawowych 

wiadomości ogólnych, a następnie umożliwiającego uzyskiwanie 

pogłębionej wiedzy specjalistycznej, kończonego uzyskaniem dokumentów, 

jednolicie w skali kraju dających szanse kontynuowania nauki lub 

wykonywania określonego zawodu‖. Z realizacją celów założonych przez 

ustawę o systemie oświaty łączy się ustawa z dnia 26 października 
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1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich [37], której preambuła 

wskazuję na „potrzebę przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich i stworzenia warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, 

którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasadami współżycia oraz 

umocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności 

rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków 

członków społeczeństwa‖ [38].  

Do konstytucyjnego prawa do zrzeszania się (art. 58 ust. 1 Konstytucji), 

deklarowanego także w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 

ustawodawca odwołuje się a w preambule ustawy z 7 kwietnia 1989 roku 

prawo o stowarzyszeniach [39]. Istotą tej ustawy jest zapewnienie równego, 

bez względu na przekonania prawa czynnego uczestnictwa w życiu 

publicznym, wyrażania różnorodnych poglądów oraz realizacji indywi-

dualnych zainteresowań.  

5. Wolność sumienia i religii w polskim ustawodawstwie 

Na wstępie tej części rozważań artykułu należy rozważyć problem 

invocatio Dei w obowiązującej Konstytucji. Ustrojodawca nie posłużył się 

wprost tradycyjnym zwrotem „w Imię Boga…‖, ale odwołał się do 

koncepcji prawdy, dobra i piękna, które przez jednych są wywodzone 

z wiary w Boga, a przez „niepodzielających tej wiary‖ wyprowadzane 

z „innych źródeł‖. Trzeba stwierdzić, że ustrojodawca polski nie odwołał 

się do koncepcji religijnych związanych z takim czy innym systemem 

wierzeń, a raczej do idei Boga jako bytu nadrzędnego, stanowiącego prawa 

moralne i będącego ich egzekutorem. Potwierdza to fragment arengi 

mówiący o tym, że Konstytucja jest stanowiona w poczuciu 

„odpowiedzialności przed Bogiem i własnym sumieniem‖ za dobro 

Ojczyzny. Komentatorzy uznają, że w tym stwierdzeniu ustrojodawca 

związał się prawem naturalnym, deklarując ponad pozytywne wartości, 

zwłaszcza w kwestii odrzucenia wszelkich form totalitaryzmu, jako 

niezgodnego właśnie z takimi wartościami [40]. Aby uniknąć zarzutu 

podejmowania próby definiowania pojęcia Boga (co senator Kazimierz 

Działochwa w toku prac konstytucyjnych określił, jako „profanum 

w świeckim tekście), pierwotne stwierdzenie „który jest źródłem…‖ 

zastąpiono „będącego źródłem…‖. Analizując pracę Komisji Konstytucyjnej 

prezentowane zagadnienie można zaliczyć do jednego z najbardziej 

kontrowersyjnych w toku prac nad ustawą zasadniczą.  

W projekcie preambuły T. Mazowieckiego omawiana kwestia została 

zapisana w sposób następujący: „wierzący w Boga, będącego źródłem 

prawdy, dobra i piękna, lub nie podzielający tej wiary, a uznający potrzebę 
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dążenia do tych najwyższych wartości‖. Podczas posiedzenia Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w dniu 27 listopada 1996 roku, 

w czasie którego dyskutowano m.in. o treści preambuły, senator 

P. Andrzejejwski stwierdził, że przytoczona propozycja godzi w uczucia 

katolików ze względu na „przeciwstawienie najwyższych wartości 

reprezentowanych przez Boga humanistycznemu dziedzictwu ludzkości‖. 

Na tak postawiony zarzut T. Mazowiecki wskazywał, że nie chodzi tu 

o przeciwstawienie, ale o podkreślenie różnicy koncepcji człowieka 

w chrześcijaństwie i innych tradycjach humanistycznych. Z kolei poseł 

I. Sierakowska wskazywała, że zaproponowany tekst dokonuje podziałów 

podobnych do tych wprowadzanych przez władze komunistyczne („my 

partyjni i bezpartyjni‖ a teraz „my wierzący i nie wierzący‖) [41]. 

Zasadnicza dyskusja nad tekstem preambuły odbyła się 11 grudnia 

1996 roku [42]. Poseł T. Mazowiecki wskazywał, że wprowadził zmianę 

w swoim projekcie („My, obywatele polscy, zarówno wierzący w Boga, 

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak 

i niepodzielający tej wiary, a potrzebę dążenia do tych najwyższych 

wartości wywodzący z samej natury ludzkiej, równi w prawach 

i obowiązkach…‖), z której jednak się wycofał i ostatecznie przedstawił 

tekst „inwokacji‖, który został zamieszczony w obowiązującej konstytucji. 

Komentując przedłożony tekst poseł M. Borowski stwierdził, iż zostało 

„wyraźnie pokazane, że kwestia wyznawania religii, albo jej nie 

wyznawania nie powinna dzielić Polaków (…), a systemy wartości jakie 

wyznają są systemami paralelnymi‖. Tekst ten nie zyskał poparcia NSSZ 

„Solidarność‖, w imieniu którego głos zabrała senator A. Grześkowiak 

twierdząc, że dla tego ugrupowania jedyną uprawnioną formą invocatio Dei  

jest tradycyjne, rozpoczynające akt prawny, „w Imię Boga Wszech-

mogącego‖ lub „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem‖. 

Przedstawiciel Konferencji Episkopatu Polski ks. J. Krukowski zwracał 

uwagę, że w preambule zamieszczono tekst o wierze w Boga, a nie w Boga 

w Trójcy Świętej Jedynego. Różnica ta wskazuje, że autorzy preambuły 

odwołali się do koncepcji filozoficznej, a nie teologicznej. Dlatego 

z metodologicznego punktu widzenia należałoby napisać „nie podzielający 

tego przekonania‖. Ostatecznie przyjęto projekt preambuły T. Mazo-

wieckiego, obowiązujący do dziś. 

Konstytucyjne ramy dla wolności sumienia i religii wyznaczają art. 

25 i 53 ustawy zasadniczej. Pierwszy z wymienionych gwarantuje 

równouprawnienie związków wyznaniowych, bezstronność władz 

publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych 

i filozoficznych, swobodę w ich wyrażaniu, autonomię związków 

wyznaniowych oraz ustalenie relacji pomiędzy państwem a związkami 

wyznaniowymi w drodze tzw. ustawy indywidualnej. Z kolei art. 53 
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poręcza wolność sumienia i religii, wraz z prawem związków 

wyznaniowych do posiadania własnych miejsc kultu, prawem rodziców do 

religijnego wychowania swoich dzieci oraz prawem do nauczania w szkole 

religii związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej.  

Obszerną preambułę zawiera Konkordat między Stolicą Apostolską 

a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1994 roku [43]. W tej arendze 

w obszerny sposób odwołano się do wydarzeń, które legły u podstaw 

zawarcia Konkordatu. Jako motyw zawarcia Konkordatu wskazano 

wyznawanie religii katolickiej przez większość Polaków, rolę jaką Kościół 

katolicki wniósł w dzieje państwa polskiego, w tym w odzyskanie jego 

niepodległości i suwerenności oraz znaczenie pontyfikatu papieża Jana 

Pawła II. Dalej podkreślono, że poszanowanie wolności i godności osoby 

ludzkiej stanowi fundament demokratycznego społeczeństwa. 

Ustawodawca docenił także pozytywny wpływ nauczania Kościoła na 

rozwój „osoby ludzkiej i umacnianie moralności‖. Za cel zawarcia 

Konkordatu wskazano harmonijne uregulowanie stosunków pomiędzy 

państwem Polskim a Stolicą Apostolską.  

Kluczowym aktem prawnym o randze ustawowej uznającym wolność 

sumienia i wyznania jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania [44]. W preambule tego aktu prawnego 

ustawodawca odwołuje się do tradycji polskiej tolerancji religijnej oraz 

pokojowego współdziałania osób o różnych poglądach dla dobra 

Rzeczypospolitej. Jednocześnie ustawodawca podkreśla „wkład kościołów 

i innych związków wyznaniowych w rozwój kultury narodowej oraz 

krzewienie i umacnianie podstawowych wartości moralnych‖. Przy tym za 

cel uchwalenia tej ustawy wskazano umocnienie warunków do czynnego 

udziału obywateli o różnym światopoglądzie w życiu politycznym. 

Ustawodawca odwołał się także do aktów prawa międzynarodowego 

poręczających wolność sumienia i wyznania, tj. Karty Narodów Zjedno-

czonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Aktu Końcowego Konferencji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Deklaracji o wyelimino-

waniu wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych 

lub przekonań. 

Spośród ustaw indywidualnych jedynie ustawa z dnia 17 maja 1989 roku 

o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

[45] ma preambułę. Ustawodawca wskazuje na ratio legis unormowania 

stosunków państwa z Kościołem katolickim, za który uznaje dobro osoby 

ludzkiej oraz współdziałanie wszystkich obywateli dla rozwoju kraju, 

bezpieczeństwa narodu i państwa polskiego.  
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6. Prawodawstwo w kwestiach historycznych 

Z treści preambuły można wyciągnąć wniosek, że autorzy Konstytucji 

najwyraźniej wyszli z założenia, że okres zaborów, okupacji czy dyktatury 

komunistycznej nie mieści się w zakresie dziedzictwa państwowego 

Rzeczypospolitej, a należy te fakty historyczne uznać za jednoznaczne 

przerwanie bytu Państwa Polskiego. Z perspektywy najnowszej historii 

Polski otwiera to problem „dekomunizacji‖, który jak przekonamy się 

w dalszych rozważaniach zajmuje poczesne miejsce w aksjologicznym 

systemie polskiego prawa. W preambule Konstytucji znajduje się 

odwołanie do czasów, kiedy podstawowe prawa i wolności człowieka były 

łamane, jednak bez doprecyzowania tej kwestii. Należy podkreślić ważną 

zmianę w porównaniu z Konstytucją z 1952 roku[46], gdzie stanowiono nie 

o prawach człowieka, a obywatela. Stąd w obecnej Konstytucji 

ustrojodawca jedynie deklaruje przyrodzone prawa i wolności człowieka, 

a nie uzależnia ich od nadania przez organy państwa. Poza tym ustrojodawca 

w omawianej preambule wyraża wdzięczność przodkom za „ich pracę, za 

walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę 

zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich 

wartościach‖. Historia Narodu Polskiego stanowi dla ustrojodawcy 

centralne odniesienie aksjologiczne. Świadczy o tym przywoływanie 

„najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej‖. W tym 

sformułowaniu ustrojodawca stwierdza ciągłość tradycji Narodu Polskiego 

i jego państwowości. Jednocześnie autorzy Konstytucji powołują się na 

obowiązek przekazania następnym pokoleniom „tego co najlepsze z ponad 

tysiącletniego dorobku‖.  

Dalej ustrojodawca odnosi się do zmian, jakie nastąpiły po 1989 roku. 

Z wielu względów ( np. pozostawanie wojsk sowieckich na terytorium 

Polski, wybory „częściowo‖ wolne) niektórzy autorzy uważają tę datę za 

jedynie symboliczną, wyznaczającą pewien istotny przełom w procesie 

demokratyzacji Polski i wychodzenia spod radzieckiej strefy wpływów. 

Jednak w Konstytucji zapisano, że to właśnie w 1989 roku naród polski 

odzyskał możliwość „wolnego i demokratycznego‖ stanowienia o swoim 

losie. W dalszej części preambuły ustrojodawca wprowadza historyczną 

cezurę III Rzeczypospolitej, odwołując się do koncepcji historycznej 

ciągłości państwa polskiego od momentu jego powstania do całkowitej 

utraty niepodległości w 1795 roku, poprzez okres międzywojenny 

„II Rzeczypospolitej‖, aż do ponownego odzyskania niepodległości 

w 1989 roku. Wydawać by się mogło, że takie postawienie sprawy nie 

wzbudza kontrowersji, jednak niesie za sobą wiele skutków praktycznych.  

Z punktu widzenia „polityki historycznej państwa‖ ważnym aktem 

prawnym jest ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu 
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informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów. Preambuła przywołanej ustawy rozpoczyna 

się od czasownika „stwierdzamy‖, co podkreśle doniosłość treści mających 

nastąpić oraz pewną wspólnotę przekonań. Ustawodawca „stwierdza‖, że 

praca w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego lub pomoc 

udzielana tym organom „była trwale związana z łamaniem praw człowieka 

i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totalitarnego‖. Jednocześnie 

ustawodawca dookreśla, że działania te przejawiały się w zwalczaniu 

„opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, 

kościołów i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa 

i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpie-

czeństwa obywateli‖. Preambuła określa także ratio legis ustawy, 

wskazując na potrzebę zapewnienia obsadzania stanowisk państwowych, 

przez osoby, które swoim dotychczasowym życiem „dają i dawały 

w przeszłości gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia odpo-

wiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej i prawości‖ oraz 

na prawo obywateli do znajomości informacji o przeszłości osób 

zajmujących stanowiska państwowe. Z punktu widzenia prawidłowej 

wykładni ustawy istotne znaczenie ma jej art. 2, który wprowadza 

ustawowe pojęcie organów bezpieczeństwa państwa. Ustawodawca zaliczył 

do nich: resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 

Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, jednostki podległe tym 

organom (zwłaszcza Milicja Obywatelska w okresie do dnia 10 grudnia 

1954 roku), instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe 

w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji 

Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych 

urzędach spraw wewnętrznych, Akademia Spraw Wewnętrznych, Zwiad 

Wojsk Ochrony Pogranicza, Zarząd Główny Służby Wewnętrznej 

jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe 

mu komórki, Informacja Wojskowa, Wojskową Służbę Wewnętrzna, 

Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, inne służby Sił Zbrojnych 

prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-

śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych. Pierwotne 

brzmienie tego artykułu do organów bezpieczeństwa państwa zaliczało 

także Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz 

z wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i widowisk 

oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okręgowymi 

urzędami oraz Urząd do Spraw Wyznań, a także terenowe organy 

administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań 

stopnia wojewódzkiego. Te elementy zostały wprowadzone do ustawy na 
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mocy poprawek zgłoszonych przez Senat [47], jednak utraciły moc 

obowiązującą w skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 

maja 2007 roku jako niezgodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 2 

Konstytucji [48]. Trybunał argumentował, że nie były to organy 

oddziałujące się w swoich działaniach do metod śledczych oraz tajnej 

współpracy z obywatelami, co jest zasadniczą cechą współpracy 

z organami państwa totalitarnego na gruncie polskiego ustawodawstwa. 

Trybunał wskazał, że na system represji w PRL składał się ogół instytucji 

państwa totalitarnego, jednak zakresem przedmiotowym ustawy zostały 

objęte organy o wskazanych powyżej cechach. W uzasadnieniu tego 

orzeczenia Trybunał Konstytucyjny odwołując się do omawianej 

preambuły określa penalny cel ustawy, gdyż „poważne naruszenie praw 

człowieka‖ wyrażone w arendze jest „poważnym deliktem karnym‖. Poza 

tym preambuła w ocenie Trybunału wyraża dyskredytację społeczną, 

moralną i prawną osób kolaborujących z totalitarną władzą komunistyczną. 

Ze względu na karny charakter ustawy w przywoływanym orzeczeniu 

Trybunał Konstytucyjny uznał określenie „osobowe źródła informacji‖, 

użyte w tekście pierwotnym za niezgodne z zasadą poprawnej legislacji, 

a tym samym z Konstytucją. Trybunał taką decyzję motywował 

odwoływaniem się w definiowaniu osobowych źródeł informacji do 

tajnych dokumentów Polski Ludowej, co jest niezgodne z przyjętym 

w Konstytucji katalogiem źródeł prawa.  

Z powyżej omawianą arengą ściśle jest związana preambuła ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [49]. Ustawodawca 

określa w niej dwa zasadnicze cele powołania nowej instytucji: zachowanie 

pamięci o zmaganiach Polaków podczas II Wojny Światowej, także po jej 

zakończeniu oraz na patriotyczne tradycje walki z nazizmem 

i komunizmem; ściganie zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości oraz 

zbrodni wojennych. Ustawodawca w niniejszej preambule zawarł także 

ważną deklarację aksjologiczną stwierdzając, że Polska Rzeczpospolita 

Ludowa była państwem łamiącym prawa człowieka a żadne z tych 

bezprawnych działań nie mogą być chronione tajemnicą ani ulec zapomnieniu.  

Warto zwrócić uwagę na kilka ustaw wprowadzających święta 

państwowe, związane z wydarzeniami historycznymi. Ustawodawca 

w preambule ustawy z dnia 3 lutego 2011 o ustanowieniu Narodowego 

Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych‖ [50] określa ich mianem bohaterów, 

którzy z bronią w ręku lub w inny sposób walczyli o niepodległy byt 

Państwa Polskiego. W tej arendze ustawodawca określa ustrój 

komunistyczny, jako „narzucony siłą‖ w wyniku „sowieckiej agresji‖. Do 

innego ważnego wydarzenia w dziejach Polski XX wieku – Powstania 

Warszawskiego odwołuje się ustawodawca w arendze do ustawy z dnia 
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9 października 2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci 

Powstania Warszawskiego [51]. Prawodawca określa powstańców, jako 

tych „którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli 

o wyzwolenie Stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego 

Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu 

sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków‖. 

Obszerną preambułę zawiera ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 roku 

o ustanowieniu 1 maja świętem państwowym.Ustawodawca wypowiada się 

w niej o wartości ludzkiej pracy „rozumianej jako moralny obowiązek 

człowieka‖. Praca jest określana jako doskonalenie świata poprzez 

wszechstronny rozwój osoby ludzkiej. Celem ustawy, według preambuły 

jest oddanie hołdu tym, którzy swoją pracę tworzyli wielkość Ojczyzny, 

troska o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym „wolności 

i mądrości‖ [52]. 24 sierpnia 2006 roku do laski marszałkowskiej został 

wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie omawianej ustawy. 

Projektodawcy wnosili o zmianę treści obowiązującej preambuły. 

Zasadnicza treść projektowanej nowelizacji polegała na przemodelowaniu 

arengi w celu podkreślenia wolności, rozumności, kreatywnego stosunku 

do otaczającej rzeczywistości, poczucia obowiązku oraz racjonalnego 

działania w ramach podejmowania moralnego obowiązku pracy. Poza tym 

określenie „Ojczyzna‖ zostało zastąpione dopełnieniem „Naród Polski‖. 

W uzasadnieniu projektu posłowie wskazywali, że tekst obowiązującej 

preambuły oparty jest na „fałszywej wizji osoby ludzkiej głoszonej przez 

antropologię marksistowską‖. Wnioskodawcy wskazywali na wiele 

wymiarów pracy (materialny, społeczno-etyczny, patriotyczny) oraz 

potrzebę wskazania jej znaczenia dla społeczeństwa przy podkreśleniu 

prawa do własności indywidualnej. Analizując treść proponowanej 

preambuły oraz jej uzasadnienie należy stwierdzić, że „błąd 

antropologiczny‖ w rozumieniu wnioskodawców polegał na braku 

podkreślenia twórczego charakteru pracy i sprowadzenia człowieka do roli 

„maszyny‖ automatycznie wykonującej czynności zawodowe. O tym 

projekcie negatywnie wypowiedziało się Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych wskazując, że nie podkreśla on międzynaro-

dowego charakteru święta 1 maja [53]. Proponowana zmiana została 

odrzucona przez Sejm.  

Krótką preambułę, odwołującą się do 25 lat „historycznego zrywu 

Polaków do wolności‖ zamieszczono w ustawie o ustanowieniu dnia 

31 sierpnia dniem solidarności i wolności [54].  

  



 

 

Konrad Dyda 
 

24 

7. Podsumowanie 

Wartości, które ustawodawca afirmuje poprzez wyrażenie ich w języku 

prawa stanowią ważne zagadnienie badawcze z punktu widzenia tworzenia 

i stosowania prawa. Zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki 

prawodawczej w akcie normatywnym nie można umieszczać sformułowań 

nie wyrażających norm prawnych. Stąd też preambuła, stosunkowo rzadko 

stosowana we współczesnym ustawodawstwie, stanowi część aktu 

normatywnego, w którym zamieszcza się wiele wyrażeń o charakterze 

aksjologicznym, wyrażonych językiem filozoficznym. W przypadku 

wykładni takich aktów prawnych powstaje problem, czy można z areng 

wyprowadzać normy prawne. W orzecznictwie sądów przyjęto praktykę, że 

preambuła służy pomocą w wykładni przepisów zawartych w ustawie nie 

stanowiąc samodzielnego źródła normy prawnej.  

Analizując arengi ustaw obowiązujących w polskim porządku prawnym, 

poczynając od Konstytucji poprzez akty ustawowe należy stwierdzić, że 

ustawodawca sporo miejsca poświęca zagadnieniu podstawowych praw 

człowieka – zwłaszcza wolności, w tym uprawnieniu do swobody sumienia 

oraz prawu do życia. Współcześnie nie do utrzymania jest twierdzenie, że 

prawa te są „przyznawane‖ przez ustawodawcę. Wypływają one z natury 

i godności człowieka, a więc ustawodawca jedynie potwierdza ich niejako 

„naturalne‖ obowiązywanie. Jednak analizując polski system prawa należy 

wskazać na zasadnicze niekonsekwencje aksjologiczne, zwłaszcza 

w kwestii ochrony prawa do życia. Z jednej strony ustawodawca w szeregu 

norm, zwłaszcza prawnokarnych chroni życie, jednak z drugiej strony 

rezygnując z karalności i dopuszczając aborcję pod pewnymi warunkami 

wyłącza absolutną ochronę życie. Wynika z tego, że konstytucyjnie 

chronione prawo do życia doznaje znacznego ograniczenia w ustawie 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży. W tej perspektywie budzi wątpliwość 

konstytucyjność tych przepisów. Za postulat de lege ferenda należy uznać 

potrzebę wypracowania w doktrynie prawa szczegółowego znaczenia pojęcia 

życia ludzkiego, zwłaszcza jego początków, tak aby jasno określić kryteria 

przyznanej ochrony fundamentalnej wartości jaką jest życie ludzkie.  

Ciekawą dyrektywę tworzenia i stosowania prawa stanowi zasada dobra 

wspólnego oraz dobra narodu. Znaczenie tych terminów odwołuje się do 

takich warunków życia społecznego, które zapewniają każdej osobie 

możliwość maksymalnego rozwoju. Dobro wspólne stanowi dyrektywę 

ustrojową nakazującą prawodawcy wydawanie takich aktów prawnych, 

które instytucjonalnie zapewnią harmonijny i maksymalny rozwój osób. 

Z kolei dobro Narodu należy rozumieć przede wszystkim w perspektywie 

zachowania tradycji, kultury polskiej oraz wychowania młodego pokolenia 
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tak, aby przekazać wartości związane w polską historią i narodową 

pamięcią. Dyrektywy te, wywodzące się z Konstytucji i innych aktów 

normatywnych stanowią główną zasadę tworzenia i stosowania prawa. 

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to pomoc dla rodzin, rozwój 

systemu edukacji, służby zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, 

itp. Także ustawodawstwo wyznaniowe wskazuje na współpracę państwa 

i związków wyznaniowych w osiągnięciu dobra wspólnego.  

Osobną grupę wartości stanowią idee związane z zachowaniem pamięci 

historycznej. Grupę tę można podzielić ze względu na wydarzenia 

historycznego do których się odnoszą. Prawodawstwo wprowadzające święta 

państwowe upamiętniające wydarzenia historyczne zazwyczaj podkreśla rangę 

danej rocznicy, czy święta zwłaszcza dla współczesnego państwa polskiego. 

Druga grupa traktuje o współczesnej historii, zwłaszcza okresu komunizmu. 

Prawodawca określa ten czas, jako epokę łamania praw człowieka przez 

totalitarne państwo ludowe. Wynika z tego konieczność rozliczenia 

wszystkich, którzy brali udział w praktykach państwa totalitarnego. 
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Aksjologia preambuł ustaw obowiązujących w polskim porządku 

prawnym 
Streszczenie 

Referat stanowi próbę syntetycznej analizy preambuł ustaw obowiązujących w polskim 

porządku prawnym. Treść została podzielona na następujące podrozdziały: 1. Znaczenie 

preambuły w strukturze aktu normatywnego w perspektywie zasad prawa, 2. Zasady ustroju 

Rzeczypospolitej, 3. Wolności i prawa człowieka, 4. Wolność sumienia i religii w polskim 

ustawodawstwie, 5. Prawodawstwo w kwestiach historycznych. 

Merytoryczna treść artykułu została podzielona zgodnie z grupami wartości, które wyraża 

polski ustawodawca. W analizie materiału źródłowego wykorzystano metodę dogmatyczno-

prawną, odwołując się do toku prac legislacyjnych omawianych aktów normatywnych, 

orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz literatury przedmiotu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że preferencje aksjologiczne polskiego prawodawcy 

skupiają się zwłaszcza na tematyce wolności i praw człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa do życia i wolności religijnej. Sporo miejsca ustawodawca poświęca 

zagadnieniom związanym z zachowaniem pamięci po epokowych wydarzeniach w historii 

Polski oraz konieczności rozliczenia tych okresów historii najnowszej, które charak-

teryzowały się łamaniem praw człowieka. Za naczelną zasadę polskiego porządku prawnego 

należy uznać koncepcje dobra wspólnego i skorelowaną z nią dobra narodu z wyak-

centowaniem znaczenia wartości fundamentalnej jaką jest poszanowanie życia i godności 

człowieka. W tej perspektywie znaczącą lukę aksjologiczną w polskim porządku prawnym 

stanowi brak spójnej koncepcji poszanowania życia ludzkiego, zwłaszcza w jego dwóch 

krańcowych momentach wyznaczanych przez jego początek i koniec.  

Słowa kluczowe: preambuła, aksjologia prawa, wykładnia prawa, technika prawodawcza 
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Argument z funkcji – Etyka nikomachejska, 

1.7, 1097b22-1098a17 

1. Wstęp 

Argument z funkcji pojawia się w określonym kontekście i jest 

poprzedzony wstępnymi ustaleniami. W pierwszym i drugim rozdziale 

księgi pierwszej Etyki nikomachejskiej [EN] Arystoteles wprowadza 

pojęcie najwyższego dobra możliwego do osiągnięcia przez człowieka 

i stawia pytanie, czym ono jest. W czwartym i piątym zaś podkreśla, że co 

do nazwy owego dobra panuje powszechna zgoda, ponieważ zarówno 

ludzie prości i wykształceni określają je szczęściem (3
). 

Wprawdzie w różny sposób odpowiadają na pytanie, na czym ono polega, 

jednak podobnie rozumieją znaczenie tego terminu uważając, że być 

szczęśliwym to to samo, co dobrze żyć i dobrze się mieć
4
. Z kolei 

w pierwszej części siódmego rozdziału księgi pierwszej EN, we fragmencie 

1097a14-21-1097b21, czyli bezpośrednio przed argumentem z funkcji, 

Arystoteles przedstawia formalne kryteria, jakie powinno spełniać 

                                                                 
1
 m.smolak@iphils.uj.edu.pl, Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Uniwersytet 

Jagielloński, http://www.filozofia.uj.edu.pl/.  
2 kamillacina@yahoo.pl, Zakład Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Uniwersytet 

Jagielloński, http://www.filozofia.uj.edu.pl/.  
3 Literalnie  znaczy „być obdarzonym przez bóstwo opiekuńcze‖, stąd 

w powszechnej opinii Greków  wiąże się z powodzeniem lub pomyślnością 

przypadającą w udziale niezależnie od osobistego wkładu i wysiłku. W filozofii greckiej, 

zwłaszcza w czasach Arystotelesa, sens etymologiczny traci na znaczeniu i  

wiąże się przede wszystkim z dobrym postępowaniem człowieka. W przekładach polskich 

termin  jest przeważnie oddawany za pomocą terminu „szczęście‖ (np. Wesoły 

[5, s. 234] proponuje oddać  poprzez „szczęśliwość‖). Takie tłumaczenie może 

być jednak mylące, ponieważ „szczęście‖ oznacza również chwilę zachwytu lub 

tymczasowe dobre samopoczucie, a to sugeruje położenie nacisku na wymiar subiektywny, 

który jest obcy Arystotelesowskiej koncepcji  (Por. Kraut, [4, s. 171]). Trzeba 

zatem pamiętać, że termin „szczęście‖ nie oddaje w pełni tego, co znaczy . 
4 ; EN, 1095a19. Wyrażenie  

w idiomatycznym sensie jest oddawane przez „dobrze się mieć‖, ale dosłownie znaczy 

„dobrze czynić‖. Dwuznaczność tego zwrotu wykorzystuje już Platon (por. Państwo, 354a). 

Idiomatyczne znaczenie  akcentuje bierność i bardziej pasuje do  

rozumianej przez pryzmat etymologii wyrazu (por. przyp. i), dosłowne natomiast kładzie 

nacisk na aktywność i bardziej pasuje do Arystotelesowskiej koncepcji . 

http://www.filozofia.uj.edu.pl/
mailto:kamillacina@yahoo.pl
http://www.filozofia.uj.edu.pl/
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najwyższe dobro możliwe do osiągnięcia przez człowieka
5
 i wykazuje, że 

takie kryteria spełnia szczęście. Mimo to samo stwierdzenie, że szczęście 

jest najwyższym dobrem, jest niezadowalające, ponieważ nie precyzuje, 

czym ono właściwie jest. Zdaniem Arystotelesa problem szczęścia, czyli 

jego realnej zawartości, może być rozwiązany przy pomocy rozważenia 

funkcji człowieka. Stagiryta daje temu wyraz w wypowiedzi rozpoczynającej 

argument z funkcji: „Ale twierdzić, że szczęście jest najwyższym dobrem 

(), to prawdopodobnie twierdzić coś, co zdaje się powszechnie 

akceptowane. Natomiast trzeba jeszcze jaśniej powiedzieć, czym jest 

szczęście. Z pewnością stanie się to możliwe, jeśli zostanie uchwycona 

funkcja człowieka ()
6
‖; EN, 1097b22-25. 

Poprzez odwołanie się do funkcji człowieka Arystoteles zamierza 

dostarczyć treściowego określenia niekontrowersyjnego, ale ściśle formalnego 

stwierdzenia, że szczęście jest ostatecznym celem ludzkiego dążenia. 

Argument z funkcji ma określoną strukturę. W punkcie wyjścia 

wyjaśnia, kim jest człowiek poprzez podanie jego funkcji, w punkcie 

dojścia ustala, co jest dobre dla człowieka. Argument można przedstawić 

za pomocą dwóch ruchów: 

 przejścia od tego, kim jest człowiek, tzn. jaka jest jego funkcja, do 

tego, kim jest dobry człowiek; 

 przejścia od tego, kim jest dobry człowiek, do tego, co jest dobre dla 

człowieka.  

W konsekwencji można go zrekonstruować w następujący sposób: 

 funkcją człowieka jest aktywność rozumna lub rozumowa; 

 dobry człowiek, czyli posiadający określone doskonałości 

przynależne do czynności wymienionej we wcześniejszym punkcie, 

dobrze wykonuje funkcję człowieka; 

 ostatecznym dobrem człowieka jest czynność rozumna lub rozumowa, 

wykonywana według przynależnych do niej doskonałości.  

Tak rozumiany argument naraża się jednak na popełnienie błędu non 

seqitur, ponieważ przesłanki mówią, co robi dobry człowiek, natomiast 

wniosek mówi, co jest dobrem dla człowieka. W dalszej części artykułu 

                                                                 
5 Nie jest do końca jasne, czy Arystoteles wskazuje na trzy, czy tylko na dwa kryteria. 

Z jednej strony zdaje się wyraźnie mówić o trzech – „z ostateczności‖ (EN, 1097a25-34), 

„z samowystarczalności‖ (1097b6-16), „z nieprzewyższalności‖ (1097b16-20) –; z drugiej 

natomiast w podsumowującej uwadze (1097b20-21) wspomina tylko o dwóch pierwszych. 

Kwestię nieprzewyższalności najwyższego dobra możliwego do osiągnięcia przez człowieka 

porusza Galewicz, por. [7, s. 17-20]). 
6 Ten oraz wszystkie przekłady w artykule są autorstwa M. Smolaka. Podstawą przekładu 

jest Aristotelis Opera ex recognition I. Bekkeri, edition altera quam curavit O. Gigon, 

Berolini 1960. 
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poddajmy analizie argument z funkcji i wskazuje na możliwość jego 

modyfikacji pozwalającej na uniknięcie błędu non seqitur.  

2. Argument z funkcji 

2.1. Krok pierwszy – czy człowiek posiada funkcję? 

Arystoteles nawiązuje do pojęcia funkcji, którego charakterystykę 

Platon przedstawia w Państwie [Rep], 353a 
7
. Według Platona funkcją 

rzeczy [Rz] określonego typu [T] jest to, co tylko ta rzecz może wykonać, 

lub to, co ta rzecz może wykonać najlepiej spośród innych rzeczy 

należących do innego typu 
8
. Na przykład, funkcją noża jest krojenie  

– krojenie jest więc określoną czynnością, którą może wykonywać tylko 

nóż. Wprawdzie ktoś mógłby stwierdzić, że chleb można ukroić również za 

pomocą innego narzędzia, na przykład za pomocą piły – ale nawet jeśli jest 

to możliwe, to nóż wykonuje wskazane zadanie najlepiej i dlatego 

stwierdzenie, że funkcją noża jest krojenie, ma swoje uzasadnienie. 

Ponieważ Arystoteles zamierza określić, czym jest szczęście, odwołując się 

do funkcji człowieka, więc w pierwszej części argumentu wykazuje, że 

człowiek posiada funkcję. Rozumowanie jest zawarte w następującym 

fragmencie: „Jak bowiem w przypadku fletnisty, rzeźbiarza lub każdego 

rzemieślnika, i w ogóle w przypadku tych rzeczy, które mają pewną 

określoną funkcję, czyli czynność do wykonania ( 9), 

„dobro‖ i „perfekcja‖ ( 10
) wydaje się leżeć w tej 

                                                                 
7 Ponieważ argument z funkcji jest tak skonstruowany, że do zakresu funkcjonalnej aktywności 

człowieka można zaliczyć również kontemplację – czyli czynność, którą najlepiej wykonuje bóg 

– można więc wysunąć podejrzenie, że Arystoteles nie akceptuje w pełni Platońskiej wykładni 

funkcji. Podejrzenie jest w różny sposób neutralizowane. Na przykład Kraut [9, s. 313-319] 

zauważa, że przy określaniu funkcji człowieka Arystotelesowi nie chodzi o wskazanie tego, 

co wyróżnia człowieka spośród wszystkich istot żywych, lecz o wskazanie tego, co go wyróżnia 

spośród niższych typów istot żywych, czyli roślin i zwierząt. 
8
; Platon, Państwo, 353a [6]. 
9
 Nie jest oczywiste, czy  pełni rolę spójnika łącznego, czy eksplikatywnego. Ponieważ 

w argumencie z funkcji chodzi przede wszystkim o wskazanie właściwej dla człowieka 

czynności, więc sądzimy, że  występuje w tym miejscu w formie eksplikatywnej. M. Pakaluk 

([10, s. 74]) tłumaczy frazę z pominięciem  (there is some definite work to be done), natomiast 

wielu translatorów, m.in. W. D. Ross (por. [2]), używa spójnika rozłącznego (a function 

or activities). 
10   może w tym miejscu być skróconym zapisem wyrażenia  

(por. przyp. ii) i oznaczać „dobrze czynić‖ w sensie „dobrze coś wykonywać‖ w ramach 

swojej funkcji. Znajduje to swoje potwierdzenie w różnych tłumaczeniach (por. np. Bartlett 

i Collins [11]; the relevant good and the doing of something well). Może też oznaczać 

„dobro‖ wykonawcy funkcji w sensie jego pomyślności i podkreślać, że wykonawca funkcji 
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funkcji, tak też, może się wydawać, że będzie również w przypadku 

człowieka, jeśli w ogóle jest pewna określona funkcja człowieka. Czy więc 

są pewne określone funkcje stolarza i szewca, czyli czynności do 

wykonania, natomiast nie ma żadnej funkcji człowieka, lecz jest on 

z natury bezczynny ()? Czy tak jak ujawnia się pewna 

określona funkcja oka, ręki, nogi i w ogóle każdej innej części ciała 

człowieka, tak również ktoś może przedstawić pewną określoną funkcję 

człowieka poza tymi wszystkimi?‖; EN, 1097b25-33.  

Fragment zaczyna się od przyjęcia zasady, która głosi, że w przypadku 

każdej rzeczy posiadającej pewną określoną funkcję [F], a więc czynność 

do wykonania, „dobro‖ [D] i „perfekcja‖ [P] leży w funkcji. Zasada, którą 

można oznaczyć symbolem FDP
11

, wskazuje na nierozerwalny związek 

pomiędzy funkcją danej rzeczy, jej dobrem i jej perfekcją, oraz sankcjonuje 

przejście od określenia funkcji owej rzeczy do określenia jej dobra oraz jej 

perfekcji. Wprawdzie Arystoteles nie wyjaśnia, jak rozumie zasadę FDP, 

ale prawdopodobnie chodzi mu między innymi o to, że dobro i perfekcja 

danej rzeczy [Rz], należącej do określonego typu [T], leży w dobrym 

wykonywaniu funkcji
12

. Stosując zasadę do podanych przez Arystotelesa 

przykładów, zgodnie z zarysowaną interpretacją zasady FDP, należałoby 

przyjąć, że: i) dobro i perfekcja na przykład szewca leży w dobrym szyciu 

butów, przy założeniu, że funkcją szewca jest szycie butów; ii) dobro 

i perfekcja na przykład oka leży w dobrym widzeniu, przy założeniu, że 

funkcją oka jest widzenie. Zatem jeśli człowiek posiada pewną określoną 

funkcję, to w myśl przyjętej zasady, dobro człowieka i jego perfekcja 

będzie polegać na dobrym wykonywaniu posiadanej przez niego funkcji. 

Po podaniu zasady FDP Arystoteles przystępuje do wykazania, że 

człowiek posiada funkcję. Fragment kończy się pytaniem retorycznym, 

które sugeruje, że Arystoteles nie wątpi w to, iż człowiek taką funkcję 

posiada. Jest to o tyle zrozumiałe, że według niego natura ma charakter 

teleologiczny i rzeczy, które na nią się składają, są dlatego aktywne, 

                                                                                                                                                    

„ma się dobrze‖.  może po prostu oznaczać perfekcję – w domyśle – wykonawcy 

funkcji lub tego, co robi (por. np. Gauthier et Jolif [1]; le bien et la perfection).  
11 G. Lawrence ([12, s. 449]) określa zasadę za pomocą wyrażenia „Function-Good‖ [FG]. 
12

 W dalszej części argumentu Arystoteles będzie wyjaśniał, dzięki czemu dana rzecz dobrze 

się spełnia (; EN, 1098a15), czyli dosięga swojego celu. Stąd interpretacja 

zasady FDP nie jest pozbawiona podstaw. W. Galewicz [7, s. 10, przyp. 14] wskazuje 

na możliwość interpretacji zasady w duchu perfekcjonistycznym. Zauważa, że „dobro‖ 

(; EN, 1097b27) danej rzeczy można rozumieć bardziej abstrakcyjnie jako „bycie 

dobrą rzeczą [Rz]‖ lub bardziej konkretnie jako „to, co jest czymś dobrym dla rzeczy [Rz]‖. 

Na gruncie tezy perfekcjonistycznej oba rozumienia nie tylko nie wykluczają się, lecz 

wzajemnie się ze sobą wiążą, ponieważ bycie dobrą rzeczą jest dla każdej rzeczy czymś 

dobrym. Por. także Galewicz [8, s. 170-174]. 
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ponieważ dążą do pewnego określonego dobra (por. np. EN, 1094a2). 

Ponieważ również człowiek jest aktywny, więc jego bycie aktywnym 

uzasadnia jego dążenie do pewnego określonego dobra. Ale w myśl zasady 

FDP, zachodzi nierozerwalny związek pomiędzy dobrem oraz funkcją. Jeśli 

więc człowiek dąży do pewnego określonego dobra, to może to świadczyć 

o tym, że również człowiek posiada funkcję. 

Arystoteles przedstawia dwa argumenty, które mają uzasadniać tezę, że 

człowiek posiada funkcję. Pierwszy można określić argumentem „ze 

sztuk‖, drugi argumentem „z części ciała człowieka‖. Oba argumenty dają 

się rozumieć jako określony typ wnioskowania indukcyjnego, mianowicie 

wnioskowania przez analogię, a ich schematy można przedstawić 

w następujący sposób: 

 szewc : szycie butów :: człowiek : czynność właściwa dla człowieka 

 oko : widzenie :: człowiek : czynność właściwa dla człowieka 

Wnioskowanie zdaje się jednak budzić wątpliwości. Można bowiem 

zgodzić się, że szewc posiada funkcję, bez równoczesnego przypisywania 

funkcji człowiekowi, ponieważ bycie człowiekiem nie sprowadza się do 

wykonywania określonego typu zawodu. Podobnie można zgodzić się, że 

oko posiada funkcję, bez równoczesnego przypisywania funkcji 

człowiekowi, ponieważ bycie człowiekiem nie sprowadza się do 

funkcjonowania którejkolwiek z jego części ciała. Ale nawet jeśli uznamy, 

że proporcje obu wskazanych schematów tworzą związek pomiędzy 

obiektami opartymi na podobieństwie ich wewnętrznych struktur, to z tego 

jeszcze nie wynika, że uzyskany rezultat jest zadowalający. Jeśli 

rzeczywiście rozumowanie legitymuje wyciągnięcie wniosku, że człowiek 

posiada funkcję, to ułożone proporcje sugerują, że człowiek posiada funkcję 

instrumentalną. Ale przypisanie człowiekowi funkcji instrumentalnej 

implikuje, że jego bycie zachodzi ze względu na dalszy cel lub cele 

(por. [13, s. 23-24]). Tymczasem Arystotelesowi zależy na tym, żeby 

człowiek nie był „czymś do czegoś‖, lecz żeby miał ostateczny cel, i żeby 

jego osiągnięcie było równoważne spełnianiu przez niego właściwej dla 

niego funkcji. Oba argumenty nie muszą być jednak interpretowane 

w kategoriach wnioskowania przez analogię. 

Argument „ze sztuk‖ może się opierać na odróżnieniu funkcji naturalnej 

od funkcji nabytej z równoczesnym podkreśleniem prymarności pierwszej 

w stosunku do drugiej (por. Pakaluk [10, s. 76]). Argument sugerowałby, 

że nie moglibyśmy nabywać jakiejkolwiek funkcji, gdybyśmy nie posiadali 

funkcji, która jest nienabyta. Taka interpretacja znajduje swoje 

potwierdzenie w wypowiedzi Arystotelesa, w której stwierdza, że sztuka 

wykańcza to, czego natura nie może wykonać (Fizyka [Fiz], 199a15-16). 

Wytwory pracy szewca uzupełniają naturę, ponieważ dzięki nim człowiek 

może lepiej się poruszać w świecie, w którym żyje. Wyuczona funkcja jest 
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zatem dodatkiem do naturalnej funkcji człowieka i przyczynia się do jej 

efektywniejszego spełniania. Gdyby człowiek nie potrzebował butów, nikt 

by ich nie produkował i nie byłoby szewców. 

Argument „z części ciała człowieka‖ może się opierać na rozróżnieniu 

„część – całość‖ (por. Bostock [14, s 16-17]). Jest faktem, że człowiek 

posiada różne części ciała i że każda jego część ma swoją funkcję. Ale 

stwierdzenie, że dana część ciała posiada funkcję jest równoważne 

stwierdzeniu, że owa część jest po coś lub w jakimś celu. Odpowiedź na 

pytanie „po co jest dana część ciała?‖ powinna dostarczać wyjaśnienia, 

dlaczego człowiek tą część posiada. Ale żeby takie wyjaśnienie było 

zadowalające, ciąg odpowiedzi na pytanie „po co?‖ nie może iść 

w nieskończoność, tylko musi zatrzymać się na celu, który stanowi 

ostateczny punkt odniesienia. Przykładowo, nie wystarczy stwierdzić, że 

funkcją oka jest widzenie lub, że oko jest po to, żeby widzieć, ponieważ 

nasuwa się następne pytanie, po co jest widzenie oka. Zatem żeby ciąg 

odpowiedzi nie biegł w nieskończoność, trzeba wskazać na ostateczny 

powód. W przypadku części ciała człowieka takim ostatecznym powodem 

jest człowiek jako całość. Gdyby człowiek jako całość nie posiadał 

określonej funkcji, to natura na próżno wyposażyłaby go w różne 

funkcjonalne części ciała. Tymczasem natura nic nie robi bez potrzeby 

(O niebie, 271a33). Poza tym argument „z części ciała człowieka‖ zdaje się 

sugerować, że przypisywanie funkcji częściom ciała człowieka przy 

równoczesnym odmawianiu posiadania funkcji przez człowieka jako 

całości, naraża się na zarzut niekoherencji w tym sensie, że dana część ciała 

człowieka – to, co wtórne – powinna być definiowana przez odniesienie do 

człowieka jako całości – tego, co prymarne. Żeby definicja oka człowieka 

była definicją jednoznaczną, nie wystarczy powiedzieć, że oko człowieka 

jest narządem, który widzi, ponieważ to może sugerować, że oko widzi dla 

samego widzenia. Należy jeszcze dodać wyjaśnienie, po co oko widzi, 

a więc dopowiedzieć, że oko człowieka widzi po to, żeby '…', i w puste 

miejsce wstawić funkcję całości, której oko jest częścią (por. Pakaluk 

[10, s. 76]) – na przykład: oko człowieka jest narządem, który widzi po to, 

żeby człowiek mógł lepiej orientować się w świecie. 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że oba argumenty mają inny 

wydźwięk, ponieważ inaczej trzeba rozumieć formułę „'dobro' leży 

w funkcji‖ w przypadku części ciała człowieka i w przypadku sztuk. Jest 

to o tyle zrozumiałe, że części ciała – na co zwrócił już uwagę Platon 

(Rep, 508b) – pełnią analogiczną funkcję do narzędzi (). Wprawdzie 

ich narzędziowość różni się od narzędziowości typowego narzędzia, 

ponieważ ich bycie narzędziem i ich funkcjonowanie jest możliwe tylko 
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w ramach żywego ciała, którego są częściami
13

. Nie zmienia to jednak 

faktu, że służebny charakter i ontyczna zależność od żywego ciała sprawia, 

że mówienie o „dobru‖ części ciała w tym sensie traci na ważności, że 

spełniana przez nie funkcja nie przysparza im żadnej korzyści. To, że oko 

jest perfekcyjne oznacza tylko tyle, że oko dobrze wykonuje swoje zadanie 

i jest dobrym egzemplarzem w swoim rodzaju. Z tego jednak nie wynika, 

że perfekcyjne wykonywanie zadania jest dobre dla samego oka – perfekcyjne 

wykonywanie zadania przez oko jest raczej dobre dla kogoś, kto dzięki 

temu dobrze widzi. 

Inaczej jest w przypadku argumentu „ze sztuk‖. Na pytanie, dlaczego 

szewc działa jako szewc, można odpowiedzieć w kategoriach sztuki 

szewstwa – szewc podejmuje działanie jako szewc ze względu na 

wytworzenie butów. Ale można na to pytanie odpowiedzieć również 

w kategoriach dobra – wytworzenie butów przysparza dobra-korzyści 

szewcowi jako szewcowi. To, że szewc wytwarza buty i czyni to 

perfekcyjnie oznacza nie tylko, że szewc dobrze wykonuje swoje zadanie  

– ergo jest dobrym egzemplarzem w swoim rodzaju – lecz również to, że 

perfekcyjne wykonywanie zadania jest korzystne dla samego szewca. 

Wprawdzie bycie szewcem jest dla Arystotelesa byciem kimś innym  

– bycie tobą nie jest byciem szewcem, ponieważ nie jesteś sobą, jeśli jesteś 

szewcem (por. Metafizyka [Met], 1029b14-16)
14

 – nie zmienia to jednak 

faktu, że mówienie o dobru szewca nie jest pozbawione sensu, mimo że 

wytworzenie butów może przysparzać korzyści nie tylko szewcowi jako 

szewcowi, lecz również człowiekowi, który wykonuje zawód szewca. 

                                                                 
13 Oko poza żywym ciałem przestaje być okiem i staje się kawałkiem mięsa. Jeśli mimo 

to mówimy, wskazując na martwą część ciała, że to jest oko, wówczas pod „oko‖ 

podstawiamy wyrażenie „podobizna organu, który widzi po to, żeby '…'‖. Martwa część 

ciała nie jest okiem, chyba że na sposób homonimiczny. Nie jest natomiast jasne, czy 

podobieństwo pomiędzy martwym „okiem‖ i żywym okiem jest na tyle iewystarczające, 

że obie rzeczy są homonimami przypadkowymi, czy też na tyle wystarczające, że można 

je uznać za homonimy nieprzypadkowe. Pierwsze byłyby rzeczami, które posiadają wspólną 

nazwę i radykalnie różne definicje, natomiast drugie posiadałyby wspólną nazwę oraz 

definicje, które wprawdzie nie są te same, ale też nie są radykalnie różne (por. Irwin, 

[15, s. 527-529]). 
14 W EE, 1237b1-4, Arystoteles zauważa, że w przyjaźni prymarnej, czyli w przyjaźni, 

której powodem jest doskonałość przyjaciela, przyjaciel lubi przyjaciela jako przyjaciela, 

a nie jako wprawnego w muzyce lub w medycynie. Gdyby przyjaciel lubił przyjaciela jako 

wprawnego w muzyce lub w medycynie, to lubiłby go dlatego, że jest inny (). 

Zatem wyrażenie „lubić kogoś jako innego‖ nie sugeruje, że lubimy kogoś dlatego, że jest 

kimś innym, niż się nam wydaje, lecz podkreśla, że naszą uwagę przyciąga nie sama osoba 

przyjaciela, czyli jego cechy istotne, lecz jego cechy akcydentalne i to, co dzięki nim 

dostarcza, a więc korzyść lub przyjemność. 
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Zatem w przypadku dowolnej części ciała człowieka „dobro‖ oznacza 

przede wszystkim to, że jest ona dobrą częścią ciała, czyli perfekcyjnie 

spełnia swoją funkcję. Natomiast w przypadku dowolnego rzemiosła 

wykonywanego przez rzemieślnika „dobro‖ oznacza nie tylko to, że jest 

on dobrym rzemieślnikiem, czyli perfekcyjnie spełnia swoją funkcję, lecz 

również to, że perfekcyjne spełnianie funkcji jest czymś dobrym dla niego. 

O ile więc oko nie ma korzyści z perfekcyjnego spełniania swojego 

zadania, o tyle szewc ma korzyść z perfekcyjnego spełniania swojego 

zadania.  

Bez względu na to, czy wnioskowanie przeprowadzone we fragmencie 

1097b25-33 jest poprawne, czy nie, Arystoteles nie uważa, że funkcja 

człowieka jest instrumentalna. Ponadto traktuje konkluzję uzyskaną na 

podstawie przedstawionych argumentów za uzasadnioną. W konsekwencji, 

pierwsza część argumentu z funkcji ma następującą postać: 

1. W przypadku każdej rzeczy posiadającej pewną określoną funkcję, 

czyli czynność do wykonania, „dobro‖ i „perfekcja‖ tej rzeczy leży w jej 

funkcji – zasada FDP; 

1.1. W przypadku każdej rzeczy posiadającej pewną określoną funkcję, 

czyli czynność do wykonania, dobro i perfekcja tej rzeczy leży w dobrym 

wykonywaniu jej funkcji – interpretacja zasady FDP; 

2. Człowiek posiada funkcję – przesłanka; 

Z 1 i 2 wynika wniosek 2.1: Dobro i perfekcja człowieka leży w jego 

funkcji. 

Z 1.1 i 2.1 wynika wniosek 2.2: Dobro i perfekcja człowieka leży 

w dobrym wykonywaniu jego funkcji. 

2.2. Krok drugi – co jest funkcją człowieka? 

Ponieważ Arystoteles zamierza określić, czym jest szczęście odwołując 

się do funkcji człowieka, więc po ustaleniu w pierwszej części argumentu, 

że człowiek posiada funkcję, w drugiej wykazuje, co nią jest. Rozumowanie 

jest zawarte w następującym fragmencie: „Czym więc może być ta 

funkcja? Bo zdaje się, że życie jest wspólne () nawet dla roślin, 

a szuka się czegoś, co jest właściwe () dla człowieka. Trzeba więc 

wykluczyć życie związane z umiejętnością odżywiania i wzrostu. Następne 

może być życie związane z umiejętnością postrzegania. Jednak nawet to 

życie zdaje się wspólne dla konia, wołu i każdego zwierzęcia. Pozostaje 

zatem pewne określone życie praktyczne () tego, co posiada 

rozum (). Ale w tym, co posiada rozum, jedna część 

posiada go, ponieważ go słucha, natomiast druga część posiada go, 

ponieważ go ma oraz myśli. I ponieważ praktyczne życie orzeka się 

dwojako, więc trzeba zająć się tym, które jest czynne (), 



 

 

Maciej Smolak, Kamil Łacina 
 

36 

ponieważ wydaje się, że to o nim orzeka się w bardziej miarodajny sposób 

»życie praktyczne«‖; EN, 1097b33-1098a7. 

Nie jest do końca jasne, jak należy rozumieć termin  (EN, 

1097b34) oraz termin (EN, 1098a3). Ogólnie  jest 

przeciwstawne do , czyli do „tego, co wspólne‖. Ale w Topikach 

[Top], 101b19-20 Arystoteles podkreśla, że  czasami odsyła do 

istoty rzeczy i wtedy oznacza jej definicję, a czasami nie odsyła do istoty 

rzeczy i wtedy oznacza jej własność. Zgodnie z pierwszym rozumieniem 

termin  wskazuje na to, co jest istotne dla człowieka, ponieważ 

definicja jest wysłowieniem istoty rzeczy (Met, 1031a12). Gdy chodzi 

o drugie rozumienie, Arystoteles ma na myśli taką własność, która nie 

odsłania istoty rzeczy, lecz jedynie przysługuje rzeczy i jest o niej orzekalna 

odwracalnie (Top, 102a18-19). Przy czym przy drugim rozumieniu „rzecz‖ nie 

musi oznaczać „tego, co jednostkowe‖ (), na przykład Sokratesa, 

lecz może również oznaczać gatunek, na przykład gatunek „człowiek‖. 

W przypadku gatunku „człowiek‖  oznaczałoby własność, która 

jest charakterystyczna tylko dla człowieka i która równocześnie nie jest 

tym, co istotne dla niego. Na przykład, jeśli zdolność do korupcji jest tak 

rozumianą własnością człowieka, to jeśli dany byt jest człowiekiem, to 

z tego wynika, że ów byt jest zdolny do korupcji. I podobnie, jeśli dany byt 

jest zdolny do korupcji, to z tego wynika, że ów byt jest człowiekiem. 

Zatem zgodnie z tą wykładnią, termin  wskazuje na to, co jest 

specyficzne lub swoiste dla człowieka. 

Termin jest derywatem utworzonym od rzeczownika  

i pokrewnego z nim czasownika . Arystoteles używa terminów 

 i  w trojaki sposób: i) w sensie szerokim na oznaczenie 

czynności dobrowolnej () lub działania o charakterze intencjonalnym  

– ponieważ czynność jest dobrowolna, gdy jej zasada tkwi w podmiocie 

działania, więc  w sensie szerokim mogą realizować dzieci 

i zwierzęta bezrozumne
15

; ii) w sensie węższym na oznaczenie czynności, 

która jest rezultatem podjętej decyzji ()
16

 – ponieważ decyzja 

                                                                 
15Arystoteles bada zagadnienie dobrowolności-niedobrowolności na tle charakterystyki 

sposobu postępowania akratyka i enkratyka (por. np. szósty, siódmy i ósmy rozdział drugiej 

księgi EE). Zarówno akratyk i enkratyk postępuje dobrowolnie, ponieważ zasada dokonania 

czynu tkwi w każdym z nich. W przypadku akratyka zasadą jest element duszy orektycznej, 

czyli pożądanie (), natomiast w przypadku enkratyka zasadą jest rozum (). 

Jeśli więc dziecko lub zwierzę działa nie pod przymusem zewnetrznym i pod wpływem 

własnej zasady orektcznej, to czynność jest dobrowolna (), ponieważ jej źródłem 

jest sam podmiot działający. 
16 Termin  składa się z przyimka oraz rzeczownika  i oznacza 

dosłownie „wybór przed‖. Przy czym przyimek  należy rozumieć preferencyjnie 

i temporalnie. Decyzja zawiera w sobie moment preferencyjny, ponieważ zakłada 
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jest nierozerwalnie związana z deliberacją, więc do  w sensie 

węższym nie są zdolne zwierzęta bezrozumne (Etyka eudemejska [EE], 

1224a29)
17

; iii) w sensie najwęższym na oznaczenie czynności praktycznej, 

która jest nie tylko podjęta na podstawie decyzji, lecz również jest 

czynnością, która jest swoim własnym celem. 

Arystoteles wyjaśnia, czym jest czynność w sensie iii) kontrastując ją 

z , czyli czynnością wytwórczą. W EN, 1140a2-6 zauważa, że 

czynności wytwórcze i czynności praktyczne należą do różnych typów 

czynności, a w 1140b6-7 wyjaśnia, że cel czynności wytwórczej jest różny 

od samego wytwarzania, natomiast cel czynności praktycznej nie może być 

różny od samej czynności praktycznej, ponieważ jest nim dobra czynność 

praktyczna (). Na przykład szycie butów, jako czynność 

wytwórcza, nie zawiera w sobie celu i nie jest wykonywana dla niej samej. 

W tym sensie zrealizowany cel – uszyte buty – leży poza czynnością 

wytwórczą. Natomiast w przypadku czynności praktycznej, jej celem jest 

dobra czynność praktyczna, która nie jest czymś różnym od jej 

wykonywania. Z tego jednak nie wynika, że dobra czynność praktyczna nie 

posiada również celu poza sobą – jest nim rezultat, do którego zmierza 

czynność praktyczna
18

. Ale niezrealizowanie zamierzonego celu nie 

powoduje, że sama czynność praktyczna staje się przez to bezwartościowa 

– jest wartościowa, o ile jest dobrą czynnością praktyczną, ponieważ taka 

czynność sama jest celem. Wprawdzie dobra czynność praktyczna, która 

nie urzeczywistnia celu poza sobą, nie jest  
19 w sensie czynności 

kompletnej, ponieważ nie jest dopełniona przez urzeczywistnienie 

zamierzonego rezultatu. Ale jest  w sensie czynności perfekcyjnej 

                                                                                                                                                    

deliberację podmiotu działania nad alternatywnymi sposobami postępowania i wybór jednej 

z przedkładających się możliwości. Ale decyzja zawiera również moment temporalny, który 

podkreśla, że podmiot działania rozpoczyna czynność od tego, co preferencyjnie wybrał. 

Deliberacja i decyzja zazwyczaj dotyczy strategii działania, która ma doprowadzić do 

osiągnięcia zamierzonego celu, ale również może dotyczyć samego celu, na przykład 

holistycznego celu życiowego. Można bowiem deliberować również nad tym, czym jest 

szczęście i co je konstytuuje. W rezultacie przedmiotem decyzji może być również cel 

(por. Smolak, [21, s. 82 i nast.]). 
17 Do  tego typu nie jest zdolny również ten, u kogo zasadą postępowania jest 

pożądanie lub porywczość (). Nie jest więc zdolny również akratyk, czyli ten, kto 

wprawdzie działa dobrowolnie, ale na skutek alogicznego poruszenia własnej duszy. 
18 Na przykład, celem czynności praktycznej dokonywanej według cnoty męstwa jest nie 

tylko samo mężne działanie, lecz również jego rezultat – pokonanie wroga i odniesienie 

zwycięstwa. 
19 Arystoteles zauważa, że termin  może informować o tym, iż dana rzecz jest: 

i) kompletna, ponieważ posiada wszystkie właściwe dla siebie części; ii) doskonała, 

ponieważ posiada właściwą dla siebie cnotę (); iii) ostateczna, ponieważ jest 

spełniona, czyli zrealizowała właściwy dla siebie cel (Met, 1021b16-25). 
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w swoim rodzaju. Inaczej jest natomiast w przypadku czynności 

wytwórczej, ponieważ powstający rezultat jest z natury lepszy od 

wytwarzającej go czynności (EN, 1094a5-6). Oznacza to, że czynność 

wytwórcza jest mniej warta wyboru, niż jej wytwór. Mając do wyboru 

osiągnięcie wytworu bez jego wytwarzania oraz wytwarzanie wytworu bez 

możliwości jego wytworzenia, wybieramy pierwszą możliwość. Jeśli więc 

szewc decyduje się na czynność wytwórczą i angażuje się w szycie butów, 

to tylko dlatego, że podjęte przez niego czynności prowadzą do osiągnięcia 

zamierzonego celu i zakończenia szycia butów. 

Pomimo tych niejednoznaczności zawartość treściowa fragmentu 

1097b33-1098a7 dostarcza wskazówek, jak można rozumieć terminy  

i . Ponadto wiele wskazuje na to, że oba terminy pozostają 

w ścisłej korelacji. 

Żeby ustalić, czym jest funkcja człowieka Arystoteles posługuje się 

metodą eliminacyjną i antycypuje swoje rozważania na temat duszy
20

. Jest 

to o tyle zrozumiałe, że dusza jest przyczyną i zasadą życia (O duszy [DA], 

415b13-14). Tymczasem Arystotelesowi zależy na tym, żeby poprzez 

wyróżnienie poszczególnych funkcji duszy wskazać na taki sposób życia, 

który ma umożliwić odróżnienie człowieka od innych typów istot żywych. 

Ponieważ dla wszystkich istot żywych „być‖ oznacza „być żywym 

(415b13), więc wszystkie istoty żywe dzielą umiejętność utrzymywania się 

przy życiu. Jej wyrazem jest zachodzenie podstawowych procesów 

życiowych takich jak rozrodczość, odżywianie i wzrost, za które 

odpowiada dusza żywienna ()21
. Zatem spełnianie funkcji 

żywiennych nie jest czymś właściwym dla człowieka. Nie jest też czymś 

właściwym dla człowieka umiejętność postrzegania, za którą odpowiada 

dusza zmysłowa (), ponieważ postrzeganie jest czymś wspólnym 

dla wszystkich zwierząt, a więc również dla człowieka. Przy czym 

umiejętność postrzegania pozostaje w ścisłym związku z umiejętnością 

odczuwania i pragnienia (DA, 414b1-2) za którą odpowiada dusza 

orektyczna (). Zatem również umiejętność odczuwania i pragnienia 

nie jest czymś właściwym dla człowieka, ponieważ wszystkie zwierzęta 

odczuwają i pragną. Po odrzuceniu życia żywiennego i życia zmysłowo-

                                                                 
20 Gdy chodzi o EN, główna prezentacja struktury duszy oraz charakterystyki funkcji duszy, 

skorelowanych z poszczególnymi jej częściami, znajduje się w trzynastym rozdziale pierwszej 

księgi i pierwszym rozdziale szóstej księgi EN. Ale właściwe rozważania o duszy Arystoteles 

przeprowadza w DA. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wyniki badań na temat budowy 

i funkcji duszy uzyskane w DA nie odbiegają od tych, które znajdują się w EN. 
21 Termin  w kontekście charakterystyki duszy jest oddawany w polskich 

tłumaczeniach przez „wegetatywna‖. Jednak taki przekład jest mylący, na co zwraca uwagę 

Wesoły ([17, s. 92-93]). 
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orektycznego Arystoteles wskazuje na życie praktyczne dając do zrozumienia, 

że chodzi mu o typ życia pozostający w ścisłym związku z umiejętnością 

rozumowania, za którą odpowiada dusza myśląca (). Można zatem 

wstępnie przyjąć, że określenie zawęża dziedzinę czynności 

do tych, które są przemyślane i oparte na decyzji. Ale w takim razie termin 

 może wskazywać na to, co jest specyficzne lub swoiste dla 

człowieka, ponieważ tylko człowiek spośród wszystkich istot żywych 

działa na podstawie decyzji. 

Taka wykładnia natrafia jednak na pewną trudność, ponieważ można 

wskazać na specyficzne lub swoiste czynności człowieka, które mogą być 

przemyślane i które mogą być podejmowane na podstawie decyzji, a mimo 

to budzą wątpliwości z punktu widzenia celu, w jakim argument z funkcji 

został sformułowany. Przypomnijmy, że Arystoteles konstruuje argument 

z funkcji po to, żeby zarysować odpowiedź na pytanie, czym jest szczęście 

i co je konstytuuje. Trudno jednak przypuszczać, żeby Arystoteles mógł się 

zgodzić, aby konstytutywnym składnikiem szczęścia było na przykład 

korumpowanie
22

. Dlatego wydaje się, że termin wskazuje raczej na 

to, co jest istotne dla człowieka
23

. I taka interpretacja harmonizuje 

z podsumowującym stwierdzeniem uzyskanym w wyniku zastosowania 

metody eliminacyjnej, w myśl którego czymś właściwym dla człowieka 

jest pewne określone życie praktyczne tego, co posiada rozum. W EN, ale 

nie tylko, Arystoteles wielokrotnie podkreśla, że człowiek jest przede 

wszystkim częścią myślącą (por. np. EN, 1166a17, 22) i w związku z tym 

życie praktyczne, o którym mowa w argumencie z funkcji, pozostaje 

w ścisłym związku z aktywnością, której źródłem jest rozum. Niestety 

wyróżnienie w duszy części, która posiada rozum dlatego, że go słucha 

oraz części duszy, która posiada rozum dlatego, że myśli, nie przesądza, 

czy na praktyczne życie składają się jedynie rozumne czynności 

                                                                 
22 Warto zwrócić uwagę, że korumpowanie nie spełnia kryteriów nałożonych na szczęście 

wymienionych przez Arystotelesa w EN, 1097a14-21-1097b21, czyli we fragmencie 

bezpośrednio poprzedzającym argument z funkcji. Ogólnie rzecz ujmując, czynność 

korumpowania jest podejmowana w celu odniesienia korzyści – na przykład po to, żeby się 

wzbogacić. Tymczasem Arystoteles zalicza bogactwo do tego typu dobra, które jest wybierane 

dla innego celu i w związku z tym bogactwo nie spełnia kryterium z ostateczności (1097a25-28). 

Zatem również czynność korumpowania nie może spełniać takiego kryterium i w konsekwencji 

nie może należeć do konstytutywnych składników szczęścia. 
23 Zwraca na to uwagę Whiting ([18, s. 37-38]) podkreślając, że  odnosi się do istoty 

człowieka jako całości i że taka interpretacja umożliwia odrzucenie niepożądanych 

przykładów umiejętności specyficznych dla człowieka, które zarazem nie wchodzą w zakres 

istoty człowieka. 
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praktyczne, czy też w jego zakres wchodzi również aktywność ściśle 

rozumowa
24

.
 

W Polityce [Pol], 1325b14-23 Arystoteles daje do zrozumienia, że 

aktywność ściśle rozumowa może być składnikiem życia praktycznego. 

Stwierdza bowiem, że życie praktyczne nie musi wymagać relacji z innymi 

ludźmi, a myślenie w ramach życia praktycznego nie musi ograniczać się 

do kalkulacji i deliberacji podejmowanej ze względu na konsekwencje 

wynikające z czynności praktycznych. Może się bowiem na nie składać 

również myślenie czysto teoretyczne, a więc między innymi kontemplacja 

(), która jest aktywnością charakterystyczną dla rozumu w funkcji 

teoretycznej. W konsekwencji Arystoteles stwierdza, że kontemplacja 

podpada pod zakres  w najwęższym sensie, czyli pod dobrą 

czynność praktyczną (), ponieważ rysem wyróżniającym taką 

czynność jest jej autoteliczność. 

Włączenie kontemplacji do życia praktycznego jest dodatkowym 

potwierdzeniem słuszności rezygnacji z drugiego rozumienia terminu  

w argumencie z funkcji.  nie jest czynnością swoistą lub specyficzną 

dla człowieka, ponieważ swoje najdoskonalsze ucieleśnienie znajduje w bogu. 

Ponadto jeśli człowiek angażuje się w kontemplację, to czyni to według tego 

elementu w nim, który nie podlega zniszczeniu i jest czymś boskim (por. DA, 

408b19; EN, 1177b28).
25

 A ponieważ w siódmym i ósmym rozdziale księgi 

dziesiątej EN Arystoteles określa kontemplację jako najbardziej perfekcyjną 

i samowystarczalną czynność, w jakiej może partycypować człowiek, więc 

traktuje ją jako konstytutywny składnik szczęścia. Dlatego z punktu widzenia 

najwyższego dobra możliwego do osiągnięcia przez człowieka uznanie 

kontemplacji jako tego, co jest istotne dla człowieka, nie jest pozbawione 

podstaw. Z tego nie musi rzecz jana wynikać, że kontemplacja ogranicza się do 

bezpośredniego myślnego ujęcia pierwszych przyczyn i pierwszych zasad 

rzeczywistości, odkrytych w badaniu filozoficznym. W czwartym rozdziale 

dziewiątej księgi EN Arystoteles wyraźnie daje do zrozumienia, że człowiek 

najwyższej próby () gromadzi przedmioty do kontemplowania 

(; EN, 1166a26-27) w postaci dobrych 

                                                                 
24 Wśród komentatorów zdania są podzielone. Jedni, np. Joahim [19, s. 50-51] opowiadają się 

za interpretacją ekskluzywistyczną przyjmując, że na życie praktyczne () składają 

się wyłącznie czynności praktyczne podjęte na podstawie decyzji, natomiast inni, np. Burnet 

[20, s. 79] są zwolennikami interpretacji inkluzywistycznej, w myśl której  

obejmuje nie tylko przemyślane czynności praktyczne, lecz również aktywność teoretyczną. 
25 Wydaje się, że tym elementem boskim w nas jest dla Arystotelesa pewien aspekt rozumu 

w funkcji teoretycznej, mianowicie tzw. rozum czynny (DA, 430a17-18). Ale w przypadku 

człowieka rozum teoretyczny – jak każda zdolność – jest w możności i staje się aktywny, gdy 

afektuje go przedmiot myślowy, na przykład inteligibilna forma rzeczy. Właśnie wtedy, to znaczy 

w trakcie myślenia, rozum okazuje swoją wielkość i zasługuje na szacunek (Met, 1174b20-21). 
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czynów praktycznych, których jest auctor agendis i które są realizowane 

w relacji do innego człowieka. Można więc dopuścić, że człowiek 

najwyższej próby, gdy urzeczywistnia tak rozumiane dobre czyny 

praktyczne, troszczy się również o rozum teoretyczny, ponieważ dostarcza 

mu stosownego materiału, który może go afektować i aktualizować
26

.
 

Przed ostatecznym podsumowaniem drugiego kroku rozumowania 

Arystoteles dokonuje jeszcze jednego dookreślenia życia praktycznego. 

Stwierdza bowiem, że chodzi mu przede wszystkim o czynne życie 

praktyczne, w przeciwieństwie do bezczynnego życia praktycznego, 

ponieważ chodzi mu o faktyczne wykonywanie właściwej czynności dla 

człowieka, a nie jedynie o możność jej wykonywania. Wprawdzie nawet 

wtedy, gdy człowiek nic nie robi, jest żywą istotą praktyczną. Można 

bowiem być pociągniętym do odpowiedzialności za bezczynność i za to, co 

wydarzyło się w wyniku zaniechania działania (por. Broadie [3, s. 276]). 

Zaniechanie działania, które powinno być podjęte, świadczy jednak o nie 

spełnianiu funkcji przez człowieka. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, można przystąpić do zarysowania 

odpowiedzi na pytanie, co jest funkcją człowieka. Otóż funkcją człowieka jest 

aktywność rozumna lub rozumowa. Pierwsza jest efektem deliberacji i składają 

się na nią przemyślane czynności praktyczne podjęte na podstawie decyzji. 

Druga jest równoważna szeroko pojętemu myśleniu, na które składają się 

czynności rozumu w funkcji kalkulatywnej () oraz czynności 

rozumu w funkcji naukowej (). 

2.3. Krok trzeci – co jest ludzkim dobrem? 

Po zarysowaniu w drugiej części argumentu odpowiedzi na pytanie, co 

jest funkcją człowieka, Arystoteles przechodzi do ustalenia, co jest ludzkim 

dobrem. Rozumowanie jest zawarte w następującym fragmencie: „Jeśli 

więc funkcją człowieka jest aktywność duszy według rozumu lub nie bez 

rozumu () – a twierdzimy, że 

funkcja „tego oto‖ w danym rodzaju i funkcja „tego oto najwyższej próby‖ 

jest ta sama, tak jak kitarzysty i kitarzysty najwyższej próby, i twierdzimy, 

że tak jest po prostu we wszystkich przypadkach, chociaż do funkcji 

dodana jest nadwyżka według doskonałości (bo do kitarzysty należy granie 

                                                                 
26 Takim materiałem może być wartościowy czyn etyczny – na przykład wyświadczone 

dobrodziejstwo przyjacielowi w tym typie przyjaźni, której powodem jest obopólna 

doskonałość przyjaciół. W takiej przyjaźni jest bowiem możliwa aktywna troska 

o przyjaciela w trybie , czyli ze względu na osobę przyjaciela, a nie 

z ubocznych powodów, na przykład ze względu na własną korzyść. 
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na kitarze, a do kitarzysty najwyższej próby granie na kitarze dobrze)
27

 –

jeśli więc tak jest – a uważamy, że funkcją człowieka jest pewien typ życia i że 

jest nim aktywność duszy, czyli czynności praktyczne w połączeniu 

z rozumem (), a w przypadku 

mężczyzny najwyższej próby realizowanie tych rzeczy dobrze i pięknie, 

i uważamy, że każda rzecz dobrze się spełnia według przynależnej 

doskonałości ()  
– jeśli więc tak jest, to ludzkim dobrem () 

staje się aktywność duszy według doskonałości, a jeśli doskonałości 

jest wiele, to według najlepszej, tzn. najdoskonalszej/najpełniejszej
28

 

()‖; EN, 1098a7-17. 

Fragment rozpoczyna się od formuły, która zarazem powtarza rezultat 

uzyskany w drugiej części argumentu. Arystoteles stwierdza bowiem, że 

funkcją człowieka jest aktywność duszy według rozumu lub nie bez 

rozumu. Wyrażenie „aktywność według rozumu‖ odsyła do aktywności 

samego rozumu, czyli aktywności rozumowej zachodzącej w tej części 

                                                                 
27 Fragment 1098a8-12 inaczej tłumaczy Pakaluk [10, s. 79]: „But we don't mark 

a distinction between the kind of work to be done by X, and the kind of work to be done 

by a good X: for instance, we don't mark a distinction between the kind of work to be done 

by a harpist, and the kind of work to be done by a good harpist. And we speak in this way, 

then, not making any qualification, in all cases. Yet we do mark what gets added to the work 

through the good traits of a practitioner. To wit: we say that ―the work to be done 

by a harpist is to play the harp‖ but ―the work to be done by a good harpist is to play the 

harp well.‖ Pakaluk [10, s. 80-81] uważa, że taka translacja pozwala na uniknięcie błędu non 

seqitur, ponieważ dzięki niej można dostrzec, jaka zachodzi różnica pomiędzy 

wykonywaniem funkcji i dobrym wykonywaniem funkcji. Arystoteles nie dowodziłby 

w argumencie z funkcji, że posiadanie przez danego człowieka cnót czyni z niego dobrego 

człowieka, ponieważ zakładałby to z góry. Natomiast dowodziłby, że tylko ten, kto posiada 

cnoty, wykonuje funkcję człowieka w taki sposób, że osiąga cel, który zarazem jest 

równoważny dobremu wykonywaniu funkcji. A ponieważ Arystoteles traktuje cel jako 

równoważnik dobra, więc z góry zakłada, że dobre wykonywanie funkcji przez daną rzecz 

jest czymś dobrym dla niej. W rezultacie rozumowanie zawarte w wyróżnionym fragmencie 

składa się według Pakaluka z następujących kroków: i) dobry człowiek, czyli taki, który 

posiada cnoty, dobrze wykonuje funkcję człowieka; ii) dla każdej rzeczy dobre 

wykonywanie funkcji jest osiągnięciem tego, co jest dobre dla tej rzeczy; iii) zatem dobry 

człowiek osiąga to, co dobre dla niego. 
28 Por. przyp. xvi. Jeśli  znaczy „najdoskonalsza‖, to wydaje się, że Arystoteles 

ma na myśli przede wszystkim mądrość (), czyli kwalifikację rozumu w funkcji 

teoretycznej (por. siódmy i osmy rozdział dziesiątej księgi EN). Jeśli natomiast  

znaczy „najpełniejsza‖ to Arystotelesowi może chodzić o: i) kompetencję będącą 

połączeniem roztropności ()i kompletnej cnoty etycznej złożonej z konkretnych 

cnót etycznych, na co wskazuje teza o nierozdzielności cnoty etycznej i roztropności oraz 

ściśle z nią związana teza o wzajemności cnót (por. trzynasty rozdział szóstej księgi EN); 

ii) o całościową strukturę złożoną z mądrości, roztropności i kompletnej cnoty etycznej 

(por. EE, 1219a35-39). 
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duszy, która myśli. Natomiast wyrażenie „aktywność nie bez rozumu‖ 

odsyła do aktywności rozumnej, która jest wypadkową współpracy 

alogicznej części duszy, mogącej jednak słuchać rozumu, czyli części 

zmysłowo-orektycznej, oraz logicznej części duszy, odpowiadającej za 

deliberowanie i doradzanie w kwestii holistycznego planu życiowego, 

sposobu jego realizacji i sposobu postępowania w konkretnej sytuacji, czyli 

części kalkulatywnej. 

W formule pojawia się termin , który wymaga krótkiego 

komentarza, ponieważ pełni on kluczową rolę w całej filozofii Arystotelesa 

i można przypuszczać, że jego wystąpienie w argumencie z funkcji nie jest 

przypadkowe. W pismach etycznych Arystoteles używa terminu  

w co najmniej w czterech znaczeniach. Przy czym wieloznaczność nie jest 

w tym wypadku wadą zwłaszcza, że w pewnych kontekstach poszczególne 

znaczenia nakładają się na siebie i wzajemnie się dopełniają odsłaniając 

głębię sprzężeń zachodzących w obrębie praktycznego życia właściwego 

dla człowieka. Tak więc  może oznaczać: i) aktualność, 

w przeciwieństwie do możności () ii) czynność, dla której 

charakterystyczne jest używanie określonej dyspozycji () 

w przeciwieństwie do samej dyspozycji, której wyznacznikami są 

posiadanie, trwałość i stała orientacja (por. Pakaluk [10, s. 107]); iii) 

czynność, która od samego początku swojego trwania zawiera w sobie cel, 

w przeciwieństwie do procesu () lub ruchu (), które 

nakierowane są na cel i ustają, gdy ów cel zostaje zrealizowany lub 

osiągnięty; iv) bycie czynnym w szerokim sensie w przeciwieństwie do 

bycia bezczynnym. 

Można wprawdzie przyjąć, że posługując się terminem w EN, 

1098a9 Arystoteles po prostu nawiązuje do uwagi w a6, która sugeruje, że 

z punktu widzenia identyfikacji funkcji człowieka trzeba skupić się na 

czynnym życiu praktycznym. Ale skoro Arystoteles często identyfikuje 

aktywności rozumowe z aktywnościami autotelicznymi (por. np. Met, 

1049b18-36) więc może też chodzić o podkreślenie tego faktu i w związku 

z tym użyty w argumencie z funkcji termin  może pokrywać się 

z terminem w iii) znaczeniu. Jak by jednak nie było, w kontekście 

funkcji człowieka  zdaje się przede wszystkim podkreślać, że 

chodzi o bycie w akcie przenikniętym czynnościami rozumowymi lub 

rozumnymi, bądź też bycie w akcie uaktualnione tymi czynnościami
29

.  

                                                                 
29 Formuła akcentuje wzajemne powiązanie poszczególnych znaczeń terminu  

ponieważ frazy „bycie w akcie przeniknięte‖ lub „bycie w akcie uaktualnione‖ odsyłają 

przede wszystkim do i) oraz ii) znaczenia, natomiast frazy „[przeniknięte] aktywnościami 

rozumowymi lub rozumnymi‖ i „[uaktualnione] aktywnościami rozumowymi lub 

rozumnymi‖ odsyłają głównie do iii) oraz iv) znaczenia (por. Smolak [21]). 
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W dalszej części argumentu Arystoteles przechodzi do wyeksplikowania 

wzajemnego powiązania zachodzącego pomiędzy funkcją, doskonałością, 

dobrem oraz perfekcją. Powiązanie zostało wstępnie zasygnalizowane już 

na początku argumentu z funkcji w zasadzie FDP. Ale w tym miejscu 

Arystoteles idzie krok dalej, ponieważ zakłada, że z każdą funkcją, ergo 

czynnością do wykonania, skorelowana jest przynależna do niej 

doskonałość, czyli . Ogólnie rzecz ujmując  jest terminem 

względnym i oznacza „bycie dobrym w czymś‖. Dana  jest po prostu 

określoną kompetencją lub kwalifikacją, której używanie skutkuje 

perfekcyjnym wykonywaniem danej czynności przez podmiot w nią 

wyposażony. Z tego punktu widzenia termin  znajduje swoje 

zastosowanie wobec każdej rzeczy funkcjonalnej.
30

 Ponieważ człowiek 

posiada funkcję i ponieważ jest nią aktywność części duszy mającej rozum, 

więc również z tą aktywnością jest skorelowana przynależna do niej 

doskonałość, której używanie skutkuje perfekcyjnym wykonywaniem 

czynności właściwych dla człowieka. W ten sposób Arystoteles wyjaśnia 

powiązanie zachodzące pomiędzy funkcją [F], jej perfekcyjnym 

spełnianiem [Pf] i przynależną do funkcji doskonałością [Df], które można 

określić zasadą FPfDf – doskonałość jest nośnikiem kompetencji i dodana 

do funkcji, czyli do wykonywanego zadania właściwego dla danej rzeczy 

określonego typu, sprawia, że owo zadanie jest wykonywane perfekcyjnie. 

Innymi słowy, dzięki  przynależnej do danej funkcji jej posiadacz, 

w tym wypadku człowiek, gdy działa według niej, jest dobry w spełnianiu 

właściwej dla niego funkcji. Pozostaje do wytłumaczenia, dlaczego dobre 

spełnianie funkcji przez człowieka, czyli bycie dobrym w czynnościach 

rozumowych lub rozumnych, jest czymś dobrym dla człowieka. 

Wyjaśnienia dostarcza zasada, w myśl której, każda rzecz funkcjonalna 

[Rzf] dobrze się spełnia [Crzf] według przynależnej do funkcji 

doskonałości [Df]. Zasada, którą można oznaczyć symbolem RzfCrzfDf, 

podkreśla, że tylko rzecz, która posiada doskonałość przynależną do 

właściwej dla tej rzeczy funkcji i której doskonałość jest używana, dosięga 

swojego celu, czyli urzeczywistnia w pełni swoją naturę. Zatem pomiędzy 

celem i dobrem zachodzi ścisła korelacja, ponieważ „dobrze się spełniać‖, 

czyli dosięgać celu, oznacza dla rzeczy [Rz] określonego typu [T] „być 

dobrą rzeczą‖ w tym typie, czyli spełniać perfekcyjnie właściwą dla tej 

rzeczy funkcję. Z tego jednak nie musi wynikać, że „bycie dobrą rzeczą‖ 

jest czymś dobrym dla tej rzeczy. W istocie, takie powiązanie jest możliwe 

                                                                 
30 W EN, 1106a15-21 Arystoteles wspomina o  oka, które dzięki jej posiadaniu jest 

dobre w swoim rodzaju i dobrze spełnia swoją funkcję – dobrze widzi. Wspomina również 

o  konia, która przesądza o tym, że koń jest dobry w swoim rodzaju i dobrze spełnia 

swoją funkcję – dobrze galopuje z jeźdźcem i nie ucieka przed wrogami.  



 

 

Argument z funkcji – Etyka nikomachejska, 1.7, 1097b22-1098a17 
 

45 

tylko w przypadku istot żywych (por. Whiting [24, s. 35-36]). Narzędzia 

par excellence i części ciała człowieka, nawet jeśli perfekcyjnie spełniają 

swoje funkcje, nic z tego nie mają, ponieważ ich bycie sprowadza się do 

bycia „czymś do czegoś‖, czyli do bycia na sposób instrumentalny. I ten 

aspekt uwypukla przede wszystkim argument „z części ciała człowieka‖. 

Oznacza to, że zasada FDP ulega pewnej modyfikacji w zastosowaniu do 

narzędzi. Nie deprecjonuje to bynajmniej samej zasady, ponieważ taką 

modyfikację dopuszcza jej zapis. Pomiędzy określeniami „dobro‖ oraz 

„perfekcja‖ (EN, 1097b27) występuje spójnik , który w zależności od 

tego, w stosunku do czego zasada zostaje zastosowana, pełni rolę spójnika 

eksplikatywnego lub łącznego. W przypadku rzeczy, które mają do 

spełnienia pewną określoną funkcję instrumentalną, spójnik , pełni rolę 

spójnika eksplikatywnego. Dlatego dobro rzeczy instrumentalnej ogranicza 

się do perfekcyjnego spełniania przez tą rzecz właściwej dla niej funkcji. 

Natomiast w przypadku istot żywych, spójnik , pełni rolę spójnika 

łącznego i podkreśla powiązanie, jakie zachodzi pomiędzy „byciem 

dobrym czymś‖ oraz „tym, co dobre dla czegoś‖. Dobro istoty żywej nie 

ogranicza się do perfekcyjnego spełniania przez tę istotę właściwej dla niej 

funkcji, ponieważ spełnianie w taki sposób funkcji jest również czymś 

korzystnym dla niej. Różnica pomiędzy narzędziem i istotą żywą jest 

widoczna jeszcze z innej perspektywy. Otóż doskonałość przysługująca 

narzędziu zostaje uaktualniana nie przez samo narzędzie, lecz przez jego 

użytkownika, natomiast doskonałość przysługująca istocie żywej jest 

uaktualniana przez samą istotę żywą. Dlatego również z tego powodu 

perfekcyjne spełnianie przez istotę żywą właściwej dla niej funkcji 

świadczy nie tylko o tym, że taka istota jest dobrym egzemplarzem 

w swoim typie, lecz również o tym, że takie funkcjonowanie przysparza jej 

dobra. Ponieważ człowiek jest istotą żywą i ponieważ jego funkcja polega 

na spełnianiu czynności praktycznych w połączeniu z rozumem, więc 

ludzkim dobrem staje się realizowanie tych czynności według przynależnych 

do nich doskonałości, czyli realizowanie ich w sposób perfekcyjny.  

Zatem argument z funkcji można zrekonstruować w następujący sposób:  

1. W przypadku każdej rzeczy posiadającej pewną określoną funkcję, 

czyli czynność do wykonania, „dobro‖ i „perfekcja‖ tej rzeczy leży 

w jej funkcji – zasada FDP; 

2. Człowiek posiada funkcję – wniosek uzyskany na podstawie 

argumentu „ze sztuk‖ i argumentu „z części ciała człowieka‖; 

3. Dobro i perfekcja człowieka leży w jego funkcji – wniosek uzyskany 

z 1. i 2. 

4. Funkcją człowieka jest aktywność rozumowa lub rozumna – wniosek 

uzyskany na odstawie zastosowania metody eliminacyjnej; 
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5. Z każdą funkcją skorelowana jest przynależna doskonałość, której 

używanie skutkuje perfekcyjnym wykonywaniem funkcji – zasada 

FpfDf; 

6. Z funkcją człowieka skorelowana jest przynależna doskonałość, 

której używanie skutkuje perfekcyjnym wykonywaniem funkcji 

człowieka – zastosowanie zasady FPfDf do człowieka; 

7. Każda rzecz posiadająca funkcję dobrze się spełnia według 

doskonałości przynależnej do funkcji – zasada RzfCrzfDf; 

8. Człowiek dobrze się spełnia według doskonałości przynależnej do 

funkcji człowieka – zastosowanie przesłanki RzfCrzfDf do 

człowieka; 

9. Ludzkim dobrem jest aktywność rozumowa lub rozumna według 

przynależnej do niej doskonałości – wniosek końcowy. 

Wniosek końcowy argumentu z funkcji obejmuje rozwinięcie zasady 

FDP zastosowanej do człowieka, ponieważ mieści się w nim zawartość 

formuły 1.1 (por. 2.1. Krok pierwszy – czy człowiek posiada funkcję?). 

Jednak sama zasada FDP nie wyjaśnia, co jest warunkiem dobrego-

perfekcyjnego wykonywania funkcji i dlaczego dobre-perfekcyjne 

wykonywanie funkcji człowieka jest czymś dobrym dla niego. Warunek 

wyraża zasada FPfDf, która wskazuje na wzajemne powiązanie pomiędzy 

funkcją, perfekcją oraz doskonałością, zasada RzfCrzfDf wyjaśnia 

natomiast, dlaczego dobre-perfekcyjne wykonywanie funkcji człowieka jest 

czymś dobrym dla niego. 

3. Podsumowanie 

Na podstawie argumentu z funkcji można wysunąć niebezpodstawną 

konkluzję, że najwyższym dobrem możliwym do osiągnięcia przez 

człowieka jest aktywność rozumowa lub rozumna, która jest realizowana 

według przynależnej do niej doskonałości. Ale nawet jeśli argument 

dostarcza pewnych informacji na temat realnej zawartości szczęścia i tego, 

co je konstytuuje, to jednak jego treściowe wypełnienie nadal jest 

relatywnie formalne (Lawrence [12, 465-473]). Wprawdzie argument 

zawęża zakres praktycznego życia człowieka do aktywności tej części 

duszy, która posiada rozum. I na to zawężenie mógłby się nawet zgodzić 

hedonista, o ile bez aktywności części duszy posiadającej rozum, nie 

można wiedzieć, że się cieszymy. Ale nadal nie jest jasne, które aktywności 

rozumu lub które aktywności rozumowe mogą być składnikami 

konstytutywnymi szczęścia. Argument dostarcza wprawdzie pewnej 

wskazówki, o które aktywności chodzi, ponieważ wiemy, iż mają one być 

realizowane według przynależnych do nich doskonałości. Mimo to nie jest 

jasne, co kryje się pod pojęciem „doskonałość‖. Stwierdzenie, że 
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doskonałość jest kompetencją lub kwalifikacją, która sprawia, że dana 

aktywność jest wykonywana perfekcyjnie, jest zbyt ogólne, ponieważ 

nawet człowiek o spaczonym charakterze () dokonuje czynności 

rozumnych w sposób perfekcyjny. Czyni to według przynależnych do nich 

doskonałości – według chytrości (), która jest kompetencją 

rozumu w funkcji kalkulatywnej i według wad etycznych, które są 

kompetencjami duszy zmysłowo-orektycznej.
31

 Wprawdzie gdy mowa jest 

o doskonałościach, szczególnie w kontekście aktywności rozumnej, może 

chodzić o powszechnie akceptowane konkretne cnoty etyczne – na 

przykład sprawiedliwość, męstwo, czy umiarkowanie. Ale nawet jeśli 

panuje powszechna zgoda, co do nazw poszczególnych cnót etycznych, już 

nie ma takiej zgody co do odpowiedzi na pytanie, czym owe cnoty są. Nie 

ulega wątpliwości, że Arystoteles ma tego świadomość, ponieważ 

w księdze drugiej EN przeprowadza szczegółowe badanie mające na celu 

sformułowanie definicji cnoty etycznej, natomiast w księdze czwartej 

i księdze piątej przedstawia wykaz konkretnych cnót etycznych i zdaje 

sprawę, jak każdą z nich rozumie. Zatem jeśli argument z funkcji określa 

realną zawartość najwyższego dobra możliwego do osiągnięcia przez 

człowieka, to jest to jedynie pewien zarys konturów, który domaga się 

dalszego doprecyzowania. 

Literatura  

1. Aristote, L’ Éthique à Nicomaque, tłum. R.A. Gauthier i J.Y. Jolif, Louvain, 

Publications Universitaires, 1958 

2. Aristotle, Ethica Nicomachea, W.D. Ross, Oxford University Press, London: 

Humphrey Mildfold, 1931 

3. Aristotle, The Nicomachean Ethics, tłum. Ch. Rowe, komentarz S. Broadie, 

Oxford, Oxford University Press, 2002 

4. Kraut R., Two Conceptions of Happines, Philosophical Review, 88 (1979), 

s. 167-197. [Dwa pojęcia szczęścia]  

5. Wesoły M., „Phronesis” – Rozstropność jako racjonalność praktyczna 

według Arystotelesa, [w:] P. Orlik i K. Przybylski (red.), Filozofia a sfera 

publiczna, Wydawnictwo Naukowe IFUAM, Poznań, 2012 

6. Plato, Platonis Opera, recognivit brevique adnotatione instruxit Ioannes 

Burnet, Oxonii 1961-1962 

                                                                 
31 W EN, 1144a23-30 Arystoteles wspomina o pomysłowości () będącej zdolnością 

myślenia praktycznego, która rozpatrywana sama w sobie jest neutralna w stosunku do dobra 

i zła. Jednak pomysłowość przestaje być neutralna w kontekście ukształtowanego charakteru, 

ponieważ w przypadku człowieka o spaczonym charakterze, czyli ogniskującego swoje życie 

na złym celu, staje się chytrością, natomiast w przypadku człowieka o dobrym charakterze, 

czyli ogniskującego swoje życie na dobrym celu, staje się roztropnością (). 



 

 

Maciej Smolak, Kamil Łacina 
 

48 

7. Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o szczęściu, tłum. i oprac. W. Galewicz, 

Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008 

8. Galewicz W., Analiza dobra, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy 

Habilitacyjne, 152 (1988), Kraków 

9. Kraut R., Aristotle on the Human Good, Princeton University Press, New 

Jersey, 1989. [Arystoteles o ludzkim dobru] 

10. Pakaluk M., Aristotle’s Nicomachean Ethics, Cambridge University Press, 

2005. [Etyka Nikomachejska Arystotelesa] 

11. Bartlett R.C., Collins S.D., Aristotle’s Nicomachean Ethics, tłum. i opracowali 

R.C. Bartlett and S.D. Collins, Chicago and London, The University 

of Chicago Press, 2011 

12. Lawrence G., The Function of the Function Argument, Ancient Philosophy, 

21 (2001), s. 445-475. [Funkcja argumentu z funkcji] 

13. Hardie W.F.R., Aristotle's Ethical Theory, Oxford, Oxford Clarendon Press, 

1968. [Teoria etyczna Arystotelesa] 

14. Bostock D., Aristotle's Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2000 

15. Irwin T.H., Homonymy in Aristotle, Review of Metaphysics 34 (1981),  

s. 523-544. [Homonimia u Arystotelesa] 

16. Smolak M., Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa, Kraków, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 

17. Wesoły M., Dusza żywienna (wegetatywna) zwierząt w koncepcji Arystotelesa, 

[w:] K. Ilski (red.), Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie 

człowieka, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012 

18. Whiting J., Aristotle's Function Argument: A Defence, Ancient Philosophy, 

8 (1988), s. 33-48. [Obrona Arystotelesa argumentu z funkcji] 

19. Joachim H.H., Aristotle: The Nicomachean Ethics, D.A Rees (red.), Oxford, 

Clarendon Press, 1955 

20. Burnet J., The Ethics of Aristotle, Londyn, Methuen and Co., 1900 

21. Smolak M., Energeia i kinēsis a haplōs energeia i energeia atelēs w świetle 

rozważań Arystotelesa, Kwartalnik Filozoficzny, 38, 1 (2010), s. 123-144 

22. Aristoteles, Aristotelis Opera ex recognition I. Bekkeri, edition altera quam 

curavit O. Gigon, Berolini 1960 

Argument z funkcji – Etyka nikomachejska, 1.7, 1097b22-1098a17 

Streszczenie  

„Argument z funkcji‖ ma określoną strukturę. W punkcie wyjścia wyjaśnia, kim jest 

człowiek poprzez podanie jego funkcji, w punkcie dojścia ustala, co jest dobre dla 

człowieka. Często przedstawia się go za pomocą dwóch przejść: i) od tego, kim jest 

człowiek, tzn. jaka jest jego funkcja, do tego, kim jest dobry człowiek; ii) od tego, kim jest 

dobry człowiek, do tego, co jest dobre dla człowieka. W konsekwencji dowód jest 

zazwyczaj rekonstruowany w następujący sposób: a) funkcją człowieka jest rozumna lub 

rozumowa aktywność; b) dobry człowiek, czyli wyposażony w cnoty, dobrze wykonuje 

funkcję człowieka; c) ostatecznym dobrem człowieka jest rozumna lub rozumowa 

aktywność zgodna z cnotami. 

Takiemu ujęciu zarzucić można błąd non seqitur, ponieważ przesłanki mówią, co robi dobry 

człowiek, natomiast wniosek mówi, co jest dobrem dla człowieka. Wskazanego błędu 
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można unkinąć proponowaną przez autorów, bazującą na własnym przekładzie formę 

dowodu, która przedstawia się następująco: 

1. W przypadku każdej rzeczy posiadającej pewną określoną funkcję, czyli czynność do 

wykonania, „dobro‖ i „perfekcja‖ tej rzeczy leży w jej funkcji – zasada FDP. 

2. Człowiek posiada funkcję – wniosek uzyskany na podstawie argumentu „ze sztuk‖ 

i argumentu „z części ciała człowieka‖. 

3. Dobro i perfekcja człowieka leży w jego funkcji – wniosek z 1. i 2. 

4. Funkcją człowieka jest aktywność rozumowa lub rozumna – wniosek uzyskany na 

podstawie zastosowania metody eliminacyjnej. 

5. Z każdą funkcją skorelowana jest przynależna doskonałość, której używanie skutkuje 

perfekcyjnym wykonywaniem funkcji – zasada FpfDf. 

6. Z funkcją człowieka skorelowana jest przynależna doskonałość, której używanie skutkuje 

perfekcyjnym wykonywaniem funkcji człowieka – zastosowanie zasady FPfDf do 

człowieka.  

7. Każda rzecz posiadająca funkcję dobrze się spełnia według doskonałości przynależnej do 

funkcji – zasada RzfCrzfDf. 

8. Człowiek dobrze się spełnia według doskonałości przynależnej do funkcji człowieka  

– zastosowanie przesłanki RzfCrzfDf do człowieka. 

9. Ludzkim dobrem jest aktywność rozumowa lub rozumna według przynależnej do niej 

doskonałości – cnd. 

Słowa kluczowe: argument z funkcji, Arystoteles, etyka nikomachejska 
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Michał Marzec-Remiszewski
1
 

Czy jest możliwe mówienie  

o odpowiedzialności bez wolnej woli? 

1. Wstęp 

Ścisłe powiązanie wolnej woli i odpowiedzialności jest traktowane jako 

oczywistość przez wielu filozofów i badaczy. Libertarianin Robert Kane, 

gdy rozważa kwestie wolnej woli w kontekście tzw. argumentu z łutu 

szczęścia, wielokrotnie odwołuje się do odpowiedzialności, analizując 

połączenie obu pojęć [1]. Podobnie czyni Christopher Franklin, z góry 

zakładając, że odpowiedzialny jest ten, kto mógł postąpić inaczej 

w identycznych warunkach [2, s. 199]. Kompatybilista Daniel Dennett za 

pomocą koncepcji światów możliwych broni możliwości postąpienia 

inaczej między innymi z uwagi właśnie na odpowiedzialność [3, s. 257]. 

Z kolei klasyk zagadnienia, Immanuel Kant, twierdził, że wolna wola musi 

istnieć – w przeciwnym razie bowiem zniknęłaby odpowiedzialność. Dla 

Kanta odpowiedzialny jest po prostu ten, kto dokonuje jakiegoś czynu na 

podstawie aktu wolnej woli – ten, kto mógłby był postąpić w inny sposób, 

niż postąpił. Warto odnotować też wnioski z przeprowadzonych przez 

Joshunę Knobe i Shauna Nicholsa badań z zakresu filozofii 

eksperymentalnej, które pokazały, że intuicje ludzi odpowiadają intuicjom 

Kanta – ankietowani pytani, czy w świecie w pełni zdeterminowanym jest 

miejsce dla odpowiedzialności, w większości odpowiadali, że nie [4]. 

Widać więc, że klasyczne, libertariańskie podejście do odpowiedzialności 

jest silnie zakorzenione zarówno w poglądach zawodowych filozofów, jak 

i ludzi nie zajmujących się filozofią. 

Czy jednak definicja odpowiedzialności musi odwoływać się do wolnej 

woli? Nie da się przecież udowodnić, że właśnie taka definicja jest 

„prawdziwsza‖ jest ona bowiem pewnym „aksjomatem‖, założeniem 

systemów etycznych, dzięki którym możliwe jest ocenianie ludzi. 

Wynikałoby z tego, że jeśli uda się znaleźć całkowicie inną definicję 

odpowiedzialności, która spełniałaby oczekiwania w porównywalny sposób 

do definicji „wolnościowej‖, nic nie stałoby na przeszkodzie, by ją zmienić. 

Na początek warto zadać sobie jednak inne pytanie: czemu właściwie 

mielibyśmy szukać nowej definicji odpowiedzialności? Odpowiedź jest 

                                                                 
1 michal.marzec-remiszewski@student.uj.edu.pl, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, 
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bardzo prosta: libertariańska koncepcja wolnej woli (sprzeciwiająca się 

determinizmowi i mówiąca, że wolny jest ten, kto może wybierać między 

realnymi alternatywami, albo innymi słowy – może podejmować różne 

decyzje w tych samych warunkach) spotyka się z krytyką zarówno 

filozoficzną, jak i naukową. 

2. Filozoficzna krytyka wolnej woli 

Najdonioślejszym argumentem krytycznym względem idei wolnej woli 

na gruncie filozofii jest tzw. standardowy argument przeciwko wolnej woli 

(nazywany też czasem, może nieco niefortunnie, dylematem determinizmu) 

[zob. 5]. Opiera się on na trzech prostych przesłankach. Pierwsza z nich 

mówi, że jeśli świat jest deterministyczny, jeśli wszystkie wydarzenia mają 

swoją przyczynę, to w takim świecie nie może istnieć wolna wola. 

W deterministycznym świecie bowiem nasze decyzje nie są efektem 

wyłącznie naszych działań, a raczej przyczyn, które na nie wpływają. 

W nieco innym ujęciu, bardziej laplace’owskim, jeśli wszystko ma swoją 

przyczynę, to hipotetyczny wszystkowiedzący demon mógłby obliczyć całą 

przyszłą historię świata – istnieje bowiem tylko jeden możliwy przebieg 

jego ewolucji. Skoro deterministyczny świat może potoczyć się tylko 

w jeden sposób, to nie ma w nim miejsca dla wolnej woli. 

Druga przesłanka standardowego argumentu przeciwko wolnej woli 

stwierdza, że jeśli świat byłby indeterministyczny, tzn. niektóre wydarzenia 

(pomiędzy wydarzeniami przyczynowymi
2
) nie byłyby efektem przyczyn, 

a zdarzeń losowych, czy też przypadków, to ludzie tym bardziej nie mieliby 

wolnej woli. Jeśli bowiem decyzje byłyby efektem losowych zdarzeń, to 

nie mogłyby być kontrolowane – w końcu nie wpływałaby na nie żadna 

przyczyna. Bez kontroli natomiast nie można mówić o wolnej woli – osoba, 

której decyzja jest efektem przypadku nie mogłaby wybrać czegoś innego, 

ponieważ to nie ona, a przypadek sprawił, że wybrała to, co wybrała. 

Trzecia przesłanka argumentu stwierdza, że świat jest albo deter-

ministyczny, albo indeterministyczny – i nie ma trzeciej opcji. Innymi słowy, 

zdarzenia mogą być efektem albo przyczyn, albo przypadków – żadnej 

dodatkowej możliwości nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wniosek 

jest prosty: w świecie nie może istnieć wolna wola. Wprawdzie libertarianin 

mógłby próbować twierdzić, że pewne specyficzne zdarzenia  

– decyzje – są jednak efektem czegoś trzeciego – właśnie wolnej woli. Nie 

przekona to jednak zwolennika standardowego argumentu, zapyta on 

bowiem co wpływa na wolną wolę, że wybiera ona właśnie tak, a nie inaczej. 

                                                                 
2 Można też rozważać absolutną wersję indeterminizmu, w której nic nie ma swojej przyczyny  

– to jednak nie zmienia przytoczonego rozumowania. 
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Jeśli nic na nią wpływa – to nie różni się ona niczym od zdarzenia losowego, 

a jeśli coś wpływa – to nie wychodzimy poza paradygmat deterministyczny. 

Standardowy argument przeciwko wolnej woli jest więc bardzo silnym 

narzędziem i ciężkim orzechem do zgryzienia dla zwolenników wolności. 

Wybrnąć z niego próbują między innymi kompatybiliści, którzy redefiniują 

samo pojęcie wolnej woli uznając, że decyzje są tak naprawdę w pełni 

zdeterminowane, a wolna wola jest jedynie brakiem przymusu. Trzeba 

jednak zauważyć, że produktem kompatybilizmu nie jest ta sama, 

intuicyjna, klasyczna, libertariańska wolna wola, która leży u podstaw 

przytoczonej definicji odpowiedzialności. 

3. Naukowa krytyka wolnej woli 

Najczęściej przytaczanymi naukowymi argumentami przeciwko idei 

wolnej woli są eksperymenty psychofizjologiczne, zapoczątkowane przez 

Benjamina Libeta w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku [6]. Same 

eksperymenty, opierające się na pomyśle Libeta, zostały poddane 

intensywnej krytyce [7-10], w szczególności krytyce natury metodologicznej, 

warto więc zwrócić uwagę na nowsze badania, przeprowadzone przez 

Johna-Dylana Haynesa, bazujące na udoskonalonym paradygmacie [11]. 

Haynes umieszczał swoich badanych w funkcjonalnym rezonansie 

magnetycznym (fMRI) i prosił ich, by naciskali jeden z dwóch guzików  

– prawy, bądź lewy – zgodnie z ich wolną decyzją. W międzyczasie mieli 

wpatrywać się w ekran, na których co pół sekundy, w losowej kolejności, 

wyświetlane były litery. Dodatkowym zadaniem badanych było 

zapamiętanie, którą literę widzieli w momencie świadomego podjęcia 

decyzji o naciśnięciu konkretnego guzika. Okazało się, że specjalny program 

operujący techniką wielowariantowego rozpoznawania wzorców, bazujący 

na zarejestrowanej przez rezonans magnetyczny aktywności mózgu 

badanych, był w stanie z 60% trafnością (a więc z istotnie większą niż ślepy, 

pięćdziesięcioprocentowy traf) przewidzieć, który guzik badani nacisną, 

nawet do siedmiu sekund przed świadomym podjęciem przez nich decyzji. 

Przeciwnicy wolnej woli wyciągnęli proste wnioski z eksperymentu 

Haynesa – aktywność mózgu pojawiająca się kilka sekund przed 

świadomym podjęciem decyzji determinuje konkretne decyzje. Nie ma 

więc czegoś takiego jak świadome podejmowanie decyzji – świadomość 

jest tylko obserwatorem, któremu wydaje się, że coś powoduje, 

w rzeczywistości jednak decyzje są efektem niekontrolowanej aktywności 

mózgu. Wolna wola zatem nie istnieje. 

Nie trzeba jednak odwoływać się do tego typu eksperymentów, by pokazać, 

że nauka bardzo często neguje wolną wolę. Nauki biologiczne bazują na 

paradygmacie deterministycznym – wszystko ma według nich swoją 
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przyczynę. Świadomość natomiast, zgodnie z redukcjonistycznym podejściem 

wielu współczesnych neuronaukowców, jest efektem aktywności neuronalnej. 

Neurony aktywują się z jakichś konkretnych przyczyn, co oznacza, że akty 

świadomości mają swoje przyczyny, a to sprowadza nas do klasycznego, 

deterministycznego podejścia do świata. W nawiązaniu do przedstawionego 

wyżej standardowego argumentu przeciwko wolnej woli, można dodać, że 

nawet jeśli neurony aktywowałyby się bez przyczyny – to i tak nie 

moglibyśmy mówić o wolnej woli, losowe zdarzenia bowiem nie są tożsame 

z kontrolowaną wolnością. 

W toku dalszych rozważań nie jest istotne, czy wolna wola faktycznie 

istnieje, czy nie. Zostańmy w tej kwestii – w duchu semi-kompatybilizmu  

– agnostykami. Jedyną wartą odnotowania teraz kwestią dotyczącą wolnej 

woli jest stwierdzenie, że jest ona intensywnie krytykowana zarówno przez 

naukę, jak i filozofię, można więc powiedzieć, że nie jest wystarczająco 

stabilnym fundamentem dla tak istotnego i praktycznego pojęcia, jakim jest 

odpowiedzialność. Jeśli wolna wola nie istnieje – to bez wątpienia 

posiadanie nowej definicji odpowiedzialności, która opiera się na czymś 

innym, będzie rzeczą bardzo pożądaną. Jeśli natomiast wolna wola istnieje 

– to i tak nasze rozważania będą wartościowe – dlaczego bowiem, nawet 

w przypadku istnienia wolnej woli, definicja odpowiedzialności oparta na 

niej miałaby być z góry uznana za lepszą? 

Przyjrzyjmy się teraz dwóm grupom definicji odpowiedzialności, które 

w żaden sposób nie odwołują się do wolnej woli, i których wartość 

praktyczna jest porównywalna do libertariańskiej definicji. 

4. Definicje odwołujące się do świadomości 

Pierwsza grupa definicji będzie odwoływać się do świadomości tego, co się 

robi. Leszek Kołakowski w swoim artykule Determinizm i odpowiedzialność 

stwierdził, że odpowiedzialny nie jest ten, kto mógł był zrobić inaczej, 

a ten, kto był świadomy swojego czynu [12]. Świadomość czynu zawiera 

w sobie zdawanie sobie sprawy, że coś właśnie się robi, zdawanie sobie 

sprawy z ciągu przyczynowo-skutkowego, który do tego czynu doprowadza, 

z faktu, że jest się elementem owego ciągu przyczynowo-skutkowego, oraz 

z zasad moralnych, którym osoba popełniająca jakiś czyn się sprzeciwiła 

(bądź zgodnie z którymi postąpiła – definicja ta, jak każda inna, nie odnosi 

się tylko do odpowiedzialności za czyny niemoralne, ale także do zasługi 

za czyny moralne). Mówiąc ściślej, Kołakowski stwierdza, że jeśli 

świadomość zasad moralnych może wystąpić, to już wystarczy, by uznać 

kogoś za odpowiedzialnego: „Zakładamy natomiast, że niezbędnym 

warunkiem traktowania ludzi jako odpowiedzialnych za swoje zachowanie 

jest świadomość tego zachowania, to znaczy sytuacja, w której możliwe jest 
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występowanie pewnych faktów świadomości, w szczególności przekonań 

moralnych jako współczynników sprawczych czynu.‖ [12, s. 40]. Innymi 

słowy – jeśli ktoś jest w stanie pojąć moralne reguły – może je sobie 

uświadomić – to jest odpowiedzialny. 

Osoba, która jest zwolniona z odpowiedzialności, albo jej odpo-

wiedzialność jest w jakimś stopniu ograniczona, to osoba, która nie zdaje 

sobie sprawy z tego co robi, w szczególności nie jest w stanie zdawać sobie 

sprawy z zasad moralnych, których dotyczy dany czyn. Jak pisze 

Kołakowski: „Uznajemy pewnych osobników za wolnych od odpo-

wiedzialności nie dlatego, że wiadomo nam, iż dany osobnik „nie mógł‖ 

postąpić inaczej, niż postąpił – podczas gdy człowiek normalny „mógł był‖ 

się określić swobodnie w inną stronę, ale dlatego, że w pierwszym 

wypadku, zgodnie z naszymi wiadomościami, fakty świadomości moralnej 

są wykluczone jako czynnik współdeterminujący.‖ [12, s. 40]. 

Jeśli więc zastanawialibyśmy się, czy zdrowy, dorosły człowiek 

włamujący się do muzeum sztuki i kradnący z niego drogocenne obrazy 

zasługuje na karę, to, patrząc przez pryzmat definicji Kołakowskiego, 

należałoby uznać go za odpowiedzialnego. Taki człowiek bez wątpienia 

jest świadomy tego co robi, rozumie przyczyny, które doprowadzają do 

jego działania i rozumie zasady moralne, które łamie (a nawiązując do nieco 

ryzykownego sformułowania Kołakowskiego, mówiącego o „możliwości‖ 

zrozumienia moralnych reguł: nawet jeśli ich nie zna, to z uwagi na fakt, że 

jest zdrowym człowiekiem o prawidłowo ukształtowanym układzie 

nerwowym, zrozumiałby te zasady, gdyby ktoś mu je przekazał). 

Co jednak, gdybyśmy mieli ocenić odpowiedzialność osoby, której, 

stosując przymus siłowy, włożono do ręki pistolet i naciśnięto na jej palec, 

a tym samym na spust, doprowadzając do czyjejś śmierci? W takiej sytuacji 

zmuszona siłą do przestępstwa osoba będzie przecież w pełni świadoma 

tego, co robi i tego, że łamie zasady moralne, wygląda więc na to, że 

powinna jej przysługiwać pełna odpowiedzialność – to jednak wydaje się 

sprzeczne z naszymi intuicjami. Definicja Kołakowskiego zaczyna więc 

nieco szwankować, można ją jednak spróbować poprawić, by uniemożliwić 

wystąpienie takiej sytuacji. W poprawionej wersji definicji Kołakowskiego, 

by uznać kogoś za odpowiedzialnego, wymagać będziemy dwóch 

elementów. Po pierwsze, odpowiedzialny jest ten, kto jest świadomy 

swojego czynu – zdaje sobie sprawę z tego, co robi, zdaje sobie sprawę 

z zasad moralnych, które dotyczą tego czynu oraz, rozwijając nieco ten 

pomysł polskiego filozofa, zdaje sobie sprawę z ewentualnych skutków 

swoich działań. Po drugie natomiast, odpowiedzialny jest ten, kto chce 

popełnić jakiś czyn. Dzięki drugiemu elementowi, zagwarantujemy 

zmniejszoną odpowiedzialność dla ludzi, działających pod przymusem, czy 

groźbami. Kwestię odróżniania przymusu od przyczyny należałoby tutaj 
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rozumieć tak, jak rozumie się ją w kompatybiliźmie – jednakże krytycy 

stanowiska kompatybilistycznego, np. John Fischer, pokazują, że jedną 

z jego najpoważniejszych wad jest właśnie problem rozmycia rozgraniczenia 

na przymus i przyczynę [13]. Z tego powodu być może warto przyjrzeć się 

nieco innej grupie definicji odpowiedzialności. 

5. Definicje odwołujące się do wpływania na zachowanie 

Druga grupa definicji odwołuje się, w ogólnym zarysie, do możliwości 

wpływania na czyjeś zachowanie. Takie ujęcie odpowiedzialności znaleźć 

można m. in. u Moritza Schlicka, który stwierdza, że kwestia tego, kto jest 

odpowiedzialny za działanie sprowadza się do kwestii kogo ukarać, lub 

kogo nagrodzić [14]. Ukarać powinniśmy tych, którzy dokonali jakiegoś 

czynu i dzięki karze w przyszłości tego czynu już nie dokonają, a nagrodzić 

powinniśmy tych, którzy dzięki nagrodzie chętniej dokonają podobnego 

czynu [15]. W innych przypadkach nie należy karać, ani nagradzać, a tym 

bardziej mówić o odpowiedzialności. Innymi słowy, odpowiedzialna za 

niewłaściwy czyn jest osoba, która po ukaraniu w pozytywny sposób 

zmieni swoje zachowanie. 

Bardzo podobne ujęcie pojawia się w poglądach J. J. C. Smarta, który 

w równie praktyczny sposób stwierdza, że odpowiedzialny jest ten, na kogo 

może wpłynąć upomnienie – jeśli upomnienie na kogoś nie wpłynie, to nie 

ma sensu mówić o odpowiedzialności [5]. Jako przykład podaje on dwóch 

chłopców, którym nauczycielka kazała zrobić w domu zadanie z matematyki, 

żaden z nich jednak nie wywiązuje się z obowiązku – jeden z nich nie jest 

wystarczająco inteligentny i po prostu nie potrafi wykonać zadania, a drugi 

jest leniwy i zamiast tracić na nie czas, woli poświęcić się ciekawszemu 

zajęciu. Następnego dnia nauczycielka zastanawia się, co zrobić z obydwoma 

chłopcami. Smart zwraca uwagę, że chłopca, który nie jest wystarczająco 

inteligentny, by zrobić zadanie, nie ma sensu karać – kara bowiem nie 

sprawi, że następnym razem, gdy dostanie podobne zadanie domowe, 

wykona je, wciąż bowiem nie będzie go umiał zrobić. Może rozumieć, że 

powinien wykonywać zadane przez nauczycielkę prace, bo to jest właściwe 

podejście ucznia do edukacji, nie zmieni to jednak faktu, że nie będzie ich 

robił, ponieważ nie będzie w stanie. 

Sytuacja jednak wygląda odmiennie w przypadku leniwego chłopca. 

Upomnienie i ukaranie go wpłynie na jego zachowanie i być może, 

następnym razem, gdy dostanie podobne zadanie wykona je, zamiast 

oddawać się przyjemnościom. Nie jest istotne, czy zrobi to z uwagi na 

strach przed karą, czy może nauczy się zasad bycia dobrym uczniem (albo 

zrozumie, że jeśli chce coś osiągnąć, to musi poświęcić trochę czasu na 

naukę) – ważne jest, że może zmienić swoje zachowanie. 
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Analizując przykład zdrowego psychicznie złodzieja włamującego się 

do galerii obrazów celem przywłaszczenia sobie wartościowych dzieł 

sztuki, możemy stwierdzić, że jest on odpowiedzialny w świetle tej definicji, 

bowiem upomnienie go, albo ukaranie może sprawić, że w przyszłości nie 

dokona on już podobnego czynu. Gdy jednak rozważymy chorego 

psychicznie człowieka, który pobije swojego opiekuna, powinniśmy być 

bardziej pobłażliwi w przypisywaniu mu odpowiedzialności, chory 

psychicznie bowiem może nie zrozumieć upomnienia i w przyszłości, bez 

względu na pouczenie, czy karę, mógłby powtórzyć swoje działanie. 

Co jednak, jeśli rozważymy sytuację, w której w stosunku do chorego 

psychicznie człowieka zastosujemy karę w postaci zamknięcia go do 

więzienia? Taka kara bez wątpienia wpłynie na jego zachowanie  

– odizolowanie sprawi, że nie będzie w stanie powtórzyć swojego działania 

i ponownie próbować pobić opiekuna. Wydaje się, że odwoływanie się 

w definicji do kary, jako narzędzia zmniejszającego prawdopodobieństwo 

wystąpienia niewłaściwego działania, jest zawodne, karę bowiem możemy 

rozumieć bardzo szeroko. Ostatecznie, kara śmierci bez wątpienia 

zmniejszy prawdopodobieństwo ponownego popełnienia dowolnego 

przestępstwa przez danego delikwenta. 

Warto ujednolicić i ulepszyć nieco definicję odwołującą się do wpływania 

na czyjeś zachowanie, by wybrnąć z tego problemu. Ujednolicenie polegać 

będzie na stwierdzeniu, że odpowiedzialna za dany czyn jest osoba, na 

której zachowanie można wpłynąć dzięki zwróceniu uwagi, upomnieniom, 

wyjaśnieniu reguł moralnych panujących w społeczeństwie, wyjaśnieniu 

zasad prawnych, prośbom i namowom w taki sposób, by w podobnej 

sytuacji w przyszłości osoba ta nie popełniła po raz kolejny czynu (widać 

więc, że rezygnujemy z dodawania do definicji kary, dzięki czemu możemy 

karę uznać za efekt odpowiedzialności, nie popadając tym samym 

w przytoczony wyżej problem). Stwierdzenie „można wpłynąć‖ należy 

rozumieć w taki sposób, że osoba jest w stanie pojąć co się do niej mówi 

i zrozumieć dlaczego i w jakim celu prosi się ją o zmianę zachowanie. 

Warto to uzupełnić o dodatkowy warunek, korzystający z poprzedniej 

grupy definicji: osoba odpowiedzialna musi również być świadoma 

popełnianego czynu, świadoma w takim sensie, jaki został omówiony na 

końcu czwartego podrozdziału (tj. osoba zdaje sobie sprawę z tego, co robi, 

zdaje sobie sprawę z zasad moralnych, które łamie oraz zdaje sobie sprawę 

z ewentualnych skutków swoich działań). 

Wyobraźmy sobie dziecko, które gra w domu w piłkę i tłucze nią jakieś 

cenne przedmioty. Możemy powiedzieć, że jest ono odpowiedzialne za to, 

co zrobiło, ponieważ dzięki wyjaśnieniu mu, że popełniło błąd kopiąc piłkę 

wewnątrz pomieszczenia, w przyszłości, w sytuacji, w której znów będzie 

miało okazje bawić się w ten sposób, upomnienie będzie mogło wpłynąć na 
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jego zachowanie. Gdy wyobrazimy sobie natomiast chorego psychicznie 

człowieka bijącego swojego opiekuna, możemy powiedzieć, że nie jest on 

odpowiedzialny, o ile upominanie go nie będzie mogło wpłynąć na jego 

zachowanie w przyszłych, podobnych sytuacjach, nie jest on bowiem 

w stanie zrozumieć (nie jest świadomy) zasad moralnych, które łamie. 

Warto odnotować, że definicja ta może przyjąć jeszcze dokładniejszą 

formę, jeśli odwołamy się do psychologii. Możemy powiedzieć, że 

odpowiedzialny jest ten, na kogo zachowanie w podobnych sytuacjach 

w przyszłości może wpłynąć warunkowanie instrumentalne. Nie jest to 

jedynie niepotrzebne komplikowanie problemu poprzez wprowadzenie do 

niego ściślejszych terminów – dzięki nawiązaniu do warunkowania 

możemy bowiem do naszych rozważań dołączyć także zwierzęta. 

Rozważmy następujący przypadek: jeśli wstawimy do jednego akwarium 

dwa samce różnych gatunków żółwi z rodzaju Trachemys, może się 

zdarzyć, że będą one względem siebie agresywne. Taka agresja jest 

pewnym przystosowaniem ewolucyjnym, głęboko wbudowanym w ich 

układ nerwowy, i praktycznie niemożliwe jest wygłuszenie jej za pomocą 

warunkowania instrumentalnego. Nawet jeśli byłoby to możliwe – trudno 

byłoby znaleźć odpowiednią technikę, która doprowadziłaby do zmiany 

zachowania. Warunkowanie nic nie zmieni, zatem jeśli jeden żółw zrobi 

krzywdę drugiemu, to nie ma sensu nawet się na niego za to denerwować. 

Trzeba podjąć inne kroki. Gdy natomiast zastanowimy się nad 

szczeniakiem, który zdrapuje tapety ze ścian, dojdziemy do wniosku, że 

warunkowanie instrumentalne, takie jak przybranie groźnej pozy 

i powiedzenie czegoś głośniejszym tonem, może na niego wpłynąć w taki 

sposób, by w podobnych sytuacjach w przyszłości nie powtarzał tej 

czynności. Warto zatem „zezłościć‖ się czasem na szczeniaka, by 

w przyszłości bawił się w inny sposób. Oczywiście, definicja oparta na 

warunkowaniu instrumentalnym będzie mogła być także zastosowana 

w innych przytoczonych wyżej przypadkach, z tą oczywistą uwagą, że 

warunkowaniem będzie tutaj upominanie, zwracanie uwagi, przedstawianie 

zasad moralnych, które delikwent łamie itd. 

6. Podsumowanie 

Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że przytoczone definicje 

odpowiedzialności mają wady. Bez większych problemów można znaleźć 

przykłady, w których zaczną one w mniejszym, lub większym stopniu 

zawodzić. Trzeba jednak zauważyć, że dokładnie to samo dzieje się 

z definicją odpowiedzialności odwołująca się do wolnej woli. Wystarczy 

przytoczyć klasyczne przykłady ludzi, na których wpływają pewne 

czynniki zewnętrzne sprawiające, że trudno jest powiedzieć, czy mogli oni 
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postąpić inaczej w tych samych warunkach (jeśli wolna wola istnieje). 

Praktycznie żaden współczesny zwolennik wolnej woli nie twierdzi, że 

wszystkie decyzje są całkowicie wolne – nawet libertarianie zdają sobie 

sprawę, że na proces decyzyjny może wpływać wiele przyczyn. 

Przykładowo, można zastanowić się nad przypadkiem dziecka, któremu od 

urodzenia wmawiano wypaczone zasady moralne w wyniku czego 

dopuściło się ono pewnego przestępstwa w wieku szesnastu lat. Czy należy 

tu mówić o pełnej odpowiedzialności sprawcy? W tego typu sytuacjach 

definicja odpowiedzialności odwołująca się do wolnej woli zawodzi 

i zadecydowanie o winie staje się trudne. 

Bez wątpienia widać, że definicje odpowiedzialności nie odwołujące się 

do wolnej woli mogą być zastosowane w typowych, praktycznych 

sytuacjach w równym stopniu jak definicja odpowiedzialności odwołująca 

się do wolnego wyboru pomiędzy alternatywami. Odpowiedź na pytanie 

postawione w tytule tego artykułu powinna więc być oczywista: można 

mówić o odpowiedzialności bez wolnej woli, w dodatku można o niej 

mówić z porównywalnym powodzeniem, jak w przypadku definicji 

odwołujących się do wolnej woli. Intuicje dotyczące wiązania tych dwóch 

zagadnień – wolności i odpowiedzialności – są efektem wyłącznie pewnych 

przyzwyczajeń, być może związanych np. z myśleniem przesiąkniętym 

tradycją chrześcijańską, dla której wolna wola jest jednym z kluczowych 

pojęć. Nie ma jednak żadnego przymusu, by przyjmować definicję 

odpowiedzialności odwołującą się do wolnej woli – równie dobrze możemy 

wybrać inną definicję, taką która będzie dawała satysfakcjonujące 

odpowiedzi na praktyczne problemy. Odpowiedzialność bez wolności nie 

jest więc czymś niezrozumiałym – może ona istnieć i nie ma w tym żadnej 

sprzeczności. 
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Czy jest możliwe mówienie o odpowiedzialności bez wolnej woli? 

Zarówno filozofowie, jak i ludzie niezwiązani z filozofią, bardzo często łączą odpo-

wiedzialność z wolną wolą. Mówi się, że odpowiedzialny jest ten, kto mógł był postąpić 

inaczej w identycznych warunkach. Pojęcie wolnej woli spotyka się jednak z krytyką 

zarówno filozoficzną, jak i neuronaukową, być może więc nie jest ono właściwym, 

wystarczająco stabilnym fundamentem dla tak ważnej kwestii, jaką jest odpowiedzialność. 

Warto zastanowić się nad innymi podejściami do odpowiedzialności – takimi, które nie 

odwołują się do libertarianizmu. Wbrew pozorom, takie podejścia są równie trafne, jak 

definicja odpowiedzialności odwołująca się do wolnej woli. W artykule zaprezentowane 

zostaną dwie grupy definicji odpowiedzialności, które nie są związane z pojęciem wolnej 

woli – jedna z nich będzie bazować na świadomości czynu, a druga na możliwości 

wpływania na czyjeś zachowanie. 

Słowa kluczowe: wolna wola, odpowiedzialność, determinizm, indeterminizm, libertarianizm 
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Etyka filozoficzna Roberta Spaemanna  

– refleksje metaetyczne 

1. Uwagi wstępne  

Robert Spaemann (ur. 1927) to jeden z najwybitniejszych żyjących 

filozofów niemieckich – wśród myślicieli chrześcijańskich być może 

najwybitniejszy. Jest przedstawicielem filozofii klasycznej, posługującej 

się racjonalnym spojrzeniem i poszukującej w swych analizach istoty 

zjawisk. Główne zainteresowania Spaemanna koncentrują się wokół 

problematyki etycznej oraz obszarów z nią związanych, takich jak 

antropologia czy bioetyka.  

Prowadząc swoje rozważania nad moralnością, Spaemann konstruuje 

koncepcję etyki wychodząc od opisu fundamentalnych pojęć i kategorii 

filozoficznych. Jego wynikiem jest metaetyczny namysł nad moralnością. 

Niemiecki filozof zastanawia się nad tym, czym w ogóle jest etyka jako 

jedna z głównych dziedzin filozofii. Podejmując krytykę dotychczasowych 

prób wyjaśnienia moralnej działalności ludzkiego podmiotu, stara się on 

rozwiązać fundamentalne problemy metaetyczne. Zastanawia się, w jakim 

stopniu adekwatne są zastane próby wyjaśnienia tego, czym właściwie jest 

etyka; pyta o zasadność uzasadnienia etyki na gruncie głównych jej nurtów; 

rozważa, czy istnieje coś takiego jak zmysł moralny i, jeżeli tak, gdzie go 

odnaleźć. Wynikiem tych rozważań jest zbiór metaetycznych tez, które 

formułuje niemiecki filozof, nadających strukturę jego właściwym 

koncepcjom etycznym.  

2. Czym jest etyka filozoficzna? 

Etyka filozoficzna stoi w samym centrum intelektualnych zainteresowań 

Roberta Spaemanna. Niemiecki filozof podchodzi do problemów etyki 

zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej. Stara się nie tylko 

odpowiedzieć na pytanie: „Jak dobrze i szczęśliwie żyć?‖, ale także pyta 

o to, czym jest dobro oraz szczęście. Nie sposób bowiem wskazywać drogi, 

nie wiedząc wcześniej dokąd się zmierza. Spaemannowskie rozważania 

metaetyczne bazują zatem nie tylko na próbie definicji samej etyki 
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filozoficznej jako dziedziny filozofii, ale dotyczą także najdawniejszych 

problemów filozofii praktycznej. 

Zadaniem Spaemanna u zarania myśli zwanej etyką filozoficzną leży 

filozofia Sokratesa – zarówno jej metoda (o czym niemiecki filozof mówi 

wprost), jak i cel (o czym można się przekonać śledząc uważnie etyczną 

myśl autora Szczęścia i życzliwości). Metoda Sokratesa opierała się na 

rozmowie, dialogu z drugim człowiekiem. Przedstawiając Sokratejską 

dialektykę w uproszczeniu, można stwierdzić, iż składała się ona z dwóch 

części. W pierwszej ateński filozof zbijał argumenty swojego rozmówcy, 

by następnie, przechodząc do drugiej części, wydobyć na światło dzienne 

prawdę ukrytą w jego duszy [1, s. 376-379]. Przy czym należy zwrócić 

także uwagę na punkt wyjścia, jaki w swojej metodzie przyjmował 

Sokrates. Znane, przypisywane mu słowa „wiem, że nic nie wiem‖ były 

wyrazem swoistej postawy, w której grecki filozof zrównywał się niejako 

ze swoim rozmówcą, nie starając się zrazu uchodzić za stronę nadrzędną 

konkretnego dialogu [1, s. 372-374]. Ważny z punktu widzenia 

Spaemannowskich rozważań jest również cel, jaki stawiał przed swoją 

metodą, a także całą filozofią, Sokrates. Dla ateńskiego filozofa głównym 

zadaniem filozoficznego dialogu z drugim człowiekiem jest dbanie o duszę 

konkretnego człowieka, poprzez zachęcenie go do pielęgnowania swojej 

cnoty. Sokrates sądził bowiem, że dusza jest dla człowieka najwyższym 

dobrem. Cenna jest zatem także troska o to, by dusza rozwijała się 

w świetle prawdy i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, by za pomocą dialogu 

oczyścić ją z błędów i przewinień [1, s. 369-370]. 

Spaemann, widząc w Sokratesie pierwszego etyka, w podobny sposób 

pojmuję etykę filozoficzną. Według niemieckiego filozofa cel, jaki został 

postawiony przed etyką, nie zmienił się od czasów starożytnych. Jest nim 

uszlachetnienie ludzkich dusz. Zadanie to nabiera swojego właściwego 

sensu w kontekście etyki Spaemanna, gdzie ma podwójny wymiar. Z jednej 

strony, cnota powinna doprowadzić człowieka do szczęścia, z drugiej zaś, 

jej drogą jest ścieżka moralnie dobrego życia pośród innych ludzi. Również 

metoda – lub przynajmniej jej bardzo wyraźny zarys – została, zdaniem 

Spaemanna, nadana etyce filozoficznej już przez Sokratesa. W tym miejscu 

najlepiej widać to na przykładzie treści etyki niemieckiego filozofa. 

Według niego każda sytuacja moralna powinna być rozpatrywana 

indywidualnie, wraz z uwzględnieniem jej kontekstu. W tym znaczeniu 

etyka filozoficzna jest – jak pisze badacz myśli Spaemanna, Holger 

Zaborowski – nie tylko teoretyczną refleksją, gdyż ta abstrahuje od 

okoliczności, w których podejmowane są moralne decyzje, ale także 

hermeneutyką moralnego odczucia [2, s. 69], czyli rozumieniem, wczuciem 

się w konkretną sytuację moralną. Dominikański filozof i teolog, Richard 

Schenk dodaje, że dla Spaemanna ważniejsza jest analiza indywidualnych 



 

 

Przemysław Wiatr 

 

62 

argumentów osób uwikłanych w konkretną sytuację, które (argumenty) 

powstały w oparciu o intuicję, niż porównywanie poszczególnych 

systemów myśli [3, s. 161]. Schenk pisze to o Spaemannowskiej filozofii 

jako takiej, niemniej można tezę tę przenieść na węższy grunt rozważań 

etycznych. I z tą opinią można się zgodzić, zastrzegając jednak, że autor 

Szczęścia i życzliwości poświęca w swoich pracach wiele miejsca analizie 

poszczególnych nurtów i systemów etycznych, dokonując również ich 

porównania. Jednak, rzeczywiście, skupia się raczej na porównywaniu 

powinności wypływających z poszczególnych tez różnorodnych systemów 

etycznych, niż na zestawianiu konkretnych etyk. Tego typu uprawianie 

etyki filozoficznej jest prostą konsekwencją tez niemieckiego filozofa 

dotyczących relacji pomiędzy moralnym odczuciem, a etyką (o relacji tej 

piszę szerzej na kolejnych stronach). Jeżeli bowiem etyka jest rekonstrukcją 

moralnego odczucia, to zasadna krytyka systemów etycznych powinna 

opierać się na wskazaniu ich zgodności lub rozbieżności z intuicją moralną.  

Wspomniany wyżej postulat, iż etyka filozoficzna powinna zajmować 

się konkretnymi sytuacjami moralnymi, a nie ograniczać się jedynie do 

kontemplowania apriorycznych zasad postępowania, jest jednocześnie 

argumentem przeciwko tzw. etykom deontologicznym, które bez względu 

na okoliczności wymagają od działającego podmiotu pewnego rodzaju 

zachowań. Stąd też, uprawianie etyki filozoficznej z pozycji „oświeconego 

mistrza‖ jest bezpodstawne. Etyk jest bezradny wobec wielości możliwych 

sytuacji. Jedynymi „dobrymi radami‖, jakich może udzielać, są te 

dotyczące kształtowania naszych cnót w taki sposób, by osoba, stając przed 

koniecznością moralnego wyboru, potrafiła podjąć właściwą decyzję. 

Również poszczególne etapy metody ateńskiego filozofa są, według 

Spaemanna, początkiem właściwego sposobu uprawnia etyki filozoficznej. 

Po pierwsze, etyka powinna być dialogiem, refleksją nad zastanymi 

poglądami moralnymi. Zdaniem Spaemanna nie powinna jednak na 

takowej refleksji się zatrzymać, o czym będzie jeszcze mowa. Po drugie, 

etyka filozoficzna nie odkrywa prawd, lecz „jedynie‖ wydobywa je na 

światło dzienne. Odkrywa to, co od dawna znane jest ludziom – dzięki 

intuicji moralnej, którą każdy z nas posiada – lecz często bywa zakryte 

historycznym osadem fałszywych poglądów. Zadaniem etyki filozoficznej 

jest więc, na tej płaszczyźnie, przypomnienie ludziom czegoś, co od dawna 

dobrze znają. Znamienne jest w tym kontekście to, co Spaemann pisze 

w przedmowie do Szczęścia i życzliwości: „Mam nadzieję, że książka ta nie 

zawiera nic istotnie nowego. Tam bowiem, gdzie w grę wchodzą sprawy 

dobrego życia, naprawdę nowe bywa tylko to, co fałszywe.‖ [4, s. 7] 

Z powyższych rozważań można wysnuć pierwsze wnioski dotyczące 

tego, czym jest etyka filozoficzna. Z pewnością nie jest ona drogowskazem 

ustanowionym przez określony autorytet. Jakkolwiek, według Spaemanna, 
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tego rodzaju naukom oraz ich głosicielom ludzkość bardzo wiele 

zawdzięcza, to jednak nie można powiedzieć, iż zajmowali się oni etyką 

filozoficzną. Nauczyciele moralności nie argumentowali, lecz wskazywali 

drogę. Kryterium prawdy tego typu nauczania leżało po stronie praktyki, 

a nie teorii, bowiem jego powodzenie było weryfikowalne jedynie po 

przebyciu wskazanej drogi [5, s. 13]. Etyka filozoficzna natomiast nie może 

opierać się jedynie na praktyce. Powinna bowiem nieraz przyjmować 

teoretyczny punkt widzenia, by z tej perspektywy poddawać analizie 

dotychczasowe poglądy moralne, a także język, za pomocą którego owe 

poglądy są artykułowane. Nie należy jednak sądzić, by Spaemann 

upatrywał w etyce filozoficznej jedynie swego rodzaju dziedzinę 

metaetyczną. Owszem, zadania metaetyki leżą w kompetencjach etyki 

filozoficznej, na niej jednak się nie zatrzymują. Według Spaemanna każdy 

namysł filozoficzny nad sprawami dobra i zła jest bowiem od samego 

początku uwikłany w nasze własne doświadczenia. Krytyczna, czyli 

kierowana namysłem, rozmowa na tematy istniejących poglądów 

moralnych, zwana etyką filozoficzną lub filozofią moralną, zakłada, że 

podmioty tej rozmowy doświadczały już w swoim życiu podziwu dla dobra 

lub potępienia zła [5, s. 14]. W tym znaczeniu można przychylić się do tezy 

Schenka, który pisze, że dla Spaemanna namysł filozoficzny, a zatem także 

etyczny, ma zawsze charakter drugorzędny, wtórny, ponieważ ustępuje on 

życiowej praktyce [3, s. 156-157].  

Teoretyczność etyki filozoficznej zdaje się być dość oczywista. Namysł 

nad dotychczasowymi poglądami moralnymi połączony z krytyczną 

refleksją nad nimi, analiza języka pozwalającego wypowiedzieć owe 

poglądy – są to zadania etyki, co do których łatwo osiągnąć powszechną 

zgodę. Spaemann podkreśla jednak także praktyczny wymiar etyki 

filozoficznej. Poza wspominanym praktycznym punktem wyjścia, który 

jest, zdaniem niemieckiego filozofa, konstytutywny dla rozważań 

etycznych, istnieje jeszcze jeden praktyczny wymiar etyki, znajdujący się 

niejako na drugim biegunie wobec pierwszego. Otóż, kiedy prowadzimy 

namysł etyczny nad moralnością, łączymy wówczas w jedną całość naszą 

wiedzę i doświadczenia lub odnajdujemy jedność leżącą u ich 

fundamentów. Jedność ta pozwala nam następnie dostrzec wyraźniej to, 

o czym już wcześniej wiedzieliśmy, lepiej to zrozumieć. Rozumienie to nie 

pozostawia jednak nienaruszonym tego, co rozumiane. To ostatnie jest 

bowiem swego rodzaju rozumiejącym odnoszeniem się do nas samych oraz 

otaczającej nas rzeczywistości, a nie jedynie zewnętrznym przedmiotem. 

Kiedy prowadzimy namysł etyczny, czy, szerzej, filozoficzny – pisze 

Spaemann – wówczas pouczamy samych siebie, a jako pouczeni nie 

jesteśmy już tacy sami jak wcześniej [5, s. 15]. Niemiecki filozof uważa 

zatem, iż praktyczna strona etyki filozoficznej wynika nie tylko 
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z doświadczeń podmiotów dokonujących namysłu nam moralnością, lecz 

także wpływa na te podmioty. Konsekwencją tego sprzężenia zwrotnego 

jest konstatacja, iż etyka nie jest i nie może być neutralna tak, jak neutralna 

jest np. teoria fizyczna. Etyka filozoficzna nie jest „suchym‖ opisem, gdyż 

zarówno jej źródła, jak i konsekwencje mają wymiar praktyczny. Z drugiej 

strony, nie jest ona także całkowicie praktyczna, jak nauki moralnych 

mistrzów, ponieważ jej argumentacje, dowody oraz kryterium prawdy mają 

charakter teoretyczny. Nie jest ona zwyczajną refleksją nad moralnym 

działaniem osoby, lecz ma za zadanie także działanie to ukierunkowywać. 

Nie chodzi jednak o teorię jako o wiedzę na temat związków przyczy-

nowych, które miałyby bezpośrednio decydować o kształcie naszego 

działania. Praktyczna strona etyki objawia się w sposobie, w jaki zdobywamy 

wiedzę o moralności i w jaki przekładamy ją na działanie. W tym świetle 

trudno zgodzić się z polskim badaczem myśli Spaemanna, Zbigniewem 

Teinertem, który nazywa Spaemannowską etykę filozoficzną etyką 

teoretyczną [6, s. 93]. Sądzę, że jest to niezbyt trafne uproszczenie. 

Owszem, dla niemieckiego filozofa etyka filozoficzna ma charakter 

teoretyczny, ale, jak wspomniałem wyżej, jej wymiar praktyczny jest równie 

istotny. Etyka filozoficzna w ujęciu Roberta Spaemanna jest swoistą 

dziedziną wiedzy filozoficznej, znajdującą się pomiędzy teorią a praktyką.  

Wspomniałem wyżej, iż według Spaemanna wynikiem namysłu etycznego 

jest jedność naszej wiedzy i doświadczenia. Należy więc zapytać: co niemiecki 

filozof rozumie poprzez ową jedność uzyskiwaną w wyniku namysłu 

filozoficznego? Jedność ta, według Spaemanna, ma trzy płaszczyzny.  

Po pierwsze, chodzi o próbę połączenia w jedną, koherentną całość 

nieuporządkowanych doświadczeń oraz sądów tak, aby jedne przyczyniały 

się do zrozumienia drugich. Nasze przekonania moralne – dowodzi 

Spaemann – pierwotnie przybierają formę nie tylko bezpośredniości (jako 

że posiadamy je dzięki intuicji moralnej), ale także bezwarunkowości, która 

nie dopuszcza żadnej relatywizacji. Prawdą jest, że namysł filozoficzny 

czyni z naszych przekonań przedmiot dyskusji, jednak celem tej dyskusji 

nie jest nakłonienie kogoś do kompromisu w odniesieniu do własnych 

przekonań moralnych. Oczywiście, często zdarza się, że kompromisy stają 

się moralną powinnością, bezwarunkowość zaś, na niewłaściwym miejscu, 

może być niemoralna. Niemniej jednak samo kryterium naszych moralnych 

działań nie może być podatne na kompromis. Gdyby było ono kwestią 

kompromisu, to nie potrafilibyśmy odróżnić złych kompromisów od 

dobrych. W filozoficznym dialogu nad moralnością chodzi zatem 

o zrozumienie podstawy bezwarunkowości tego, co moralne. W ramach tej 

dyskusji – dodaje Spaemann – nie dysponujemy swoistą bezwarunkowością 

tego, co moralne. Posiadamy jedynie treść konkretnych przekonań 

moralnych [5, s. 15-16]. Moralna jedność w postaci bezwarunkowości 
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leżącej u podstaw moralności, o której pisze niemiecki filozof, jest tym, co 

zwykło się nazywać kryterium naszego działania. Często bowiem bywa tak, 

iż nasze sądy są sprzeczne z naszymi uczuciami lub odwrotnie. Wówczas, 

by móc dalej działać, musimy sięgnąć do głębokich podstaw naszych 

przekonań. Fundamenty te objawiają się nam właśnie w postaci 

bezwarunkowej miary tego, co słuszne i niesłuszne. Gdybyśmy nie 

posiadali tego podstawowego kryterium, niemożliwe byłoby działanie 

zgodne z samym sobą, gdyż każdy konflikt naszych uczuć i sądów 

pozostałby nierozwiązany. 

Drugim rodzajem jedności wiedzy i doświadczenia uzyskiwanej 

w wyniku namysł etycznego jest jedność nabywana poprzez odnoszenie do 

siebie, porównywanie i ocenianie doświadczeń, przekonań i sądów moralnych 

różnych ludzi, epok i kultur. Odmienność sądów poszczególnych ludzi 

w odległych od siebie epokach lub kulturach bywa często jednym 

z głównych argumentów etycznych relatywistów przeciwko etyce 

filozoficznej, rozumianej jako namysł nad znaczeniem pojęcia dobra 

samego w sobie. Z argumentem tym Spaemann zdecydowanie się nie 

zgadza. Nie uważa on także, by etyka filozoficzna była nieświadoma tego 

problemu lub by, co gorsza, uciekała przed nim. Co więcej, Spaemann 

sądzi, iż owo doświadczenie różnorodności systemów etycznych w różnych 

kulturach zapoczątkowało samą etykę. Kiedy bowiem w V w. p.n.e. Grecy 

przywozili ze swoich podróży nie tylko nowe odmiany roślin, ale także 

wiedzę o nieznanych dotąd religiach, zwyczajach oraz innych niż własne 

przekonaniach moralnych, wówczas nowych, nieznanych wcześniej 

poglądów na świat nie uznawali z góry za absurdalne. Niektórzy Grecy, 

nazywani filozofami, postanowili poszukać miary, za pomocą której można 

by oceniać odrębne normy i zwyczaje, aby w ten sposób odróżnić lepsze od 

gorszych. Miarę tę Hellenowie znaleźli w naturze (physis) [7, s. 9-10]. 

Etyka filozoficzna próbuje zatem zmierzyć się z historycznymi, 

kulturowymi, a także indywidualnymi różnicami w poglądach dotyczących 

moralnego dobra i zła, pytając o powody tych różnic oraz poszukując 

najlepiej uzasadnionych przekonań. Ostatecznie, jak sądzi Spaemann, 

zwyczaje i tradycje etyczne odmiennych kultur nie są tak różne, jak prima 

facie mogłoby się wydawać. Często bowiem ewidentne punkty wspólne 

z powodu swojej oczywistości, paradoksalnie, pozostają niezauważone. By 

podeprzeć swoje argumenty konkretnymi przykładami, Spaemann 

zauważa, że wszędzie na świecie hojność, odwaga, sprawiedliwość, 

szczerość wywołują podziw i aprobatę, natomiast okrucieństwo, zdrada, 

tchórzostwo są wzgardzane i uznawane za złe. Jeżeli natomiast jakaś 

kultura przypisuje pozytywne wartości tym ostatnim, wówczas 

społeczeństwo do tej kultury należące ściąga na siebie pogardę zarówno 

współczesnego, jak i przyszłego świata [5, s. 18].  
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Po trzecie wreszcie, mówiąc o jedności, do której zmierza etyka 

filozoficzna, Spaemann ma na myśli próbę odnalezienia i nazwania 

wspólnej podstawy wszystkich fenomenów nazywanych przez nas 

moralnymi, które są związane ze słowami „dobro‖ i „zło‖. Kiedy etyka 

filozoficzna broni się przed relatywizmem lub amoralizmem, to zakłada, iż 

każdy człowiek posiada doświadczenie moralne i nie zgadza się z tezą, że 

ktoś tego rodzaju doświadczenia może być całkowicie pozbawiony. 

Założenie to wiązałoby się bowiem z tezą, że ktoś taki w ogóle nie jest 

człowiekiem, jako że działalność moralna jest, zdaniem Spaemanna, 

jednym z konstytutywnych obszarów ludzkiej aktywności. Stąd też, etyka 

filozoficzna nie dąży do tego, by za pomocą argumentów przekonywać 

kogokolwiek do tego, iż słowa „dobry‖ i „zły‖ mają znaczenie i że są 

związane z tym, co człowiek powinien lub czego nie powinien czynić. 

Etyka nie uzasadnia sfery moralnej, lecz wskazuje, że jest ona swego rodzaju 

fundamentem, po którym stąpamy jako osoby. Pokazuje ona także, jakie 

byłyby konsekwencję odrzucenia tego fundamentu, i oczekuje, że żaden 

człowiek nie jest faktycznie gotowy przyjąć tych konsekwencji [5, s. 19].  

3. Jak uzasadnić etykę?  

Problem uzasadnienia etyki jest jednym z największych wyzwań etyki 

filozoficznej. Próby stworzenia takiego uzasadnienia są równie dawne jak 

sama etyka i przez tysiąclecia przyjmowały różne kształty. Problem ten 

sprowadza się do kwestii podstawy, która czyni określone działanie ludzkie 

moralnie dobrym bądź złym. Innymi słowy, zawiera się on w pytaniu: ze 

względu na co należy uznać konkretnie działanie osoby za moralnie dobre 

bądź złe? Na pytanie to próbuje odpowiedzieć także Robert Spaemann. 

Niemiecki filozof swoje własne uzasadnienie opiera na krytyce dominujących 

w zachodniej myśli filozoficznej nurtów etycznych, wyróżniając dwa główne, 

do których sprowadzić można inne, bardziej szczegółowe stanowiska. Mowa 

tu o tzw. etykach deontologicznych oraz teleologicznych. 

Przed przystąpieniem do omówienia Spaemannowskiej krytyki 

szczegółowych prób uzasadnienia etyki należy krótko przedstawić pogląd 

niemieckiego filozofa dotyczący tego, co może posłużyć za podstawę 

falsyfikowania lub potwierdzania konkretnej teorii moralnej. Innymi słowy: 

wedle jakiego kryterium oceniać poszczególne systemy etyczne?  

Według niemieckiego filozofa można wyróżnić dwa takie kryteria. 

Pierwszym jest spójność teorii. Żadna spójna etyka nie może od osoby 

poddającej się jej zaleceniom, wymagać działań, które bezpośrednio 

powodują przeciwieństwo tego, co uczynić chciał, zgodnie z tą teorią, 

działający podmiot [5, s. 357]. Pierwsza teza Spaemanna zdaje się nie 

budzić większych wątpliwości. Wewnętrzna niesprzeczność teorii jest – nie 
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tylko na gruncie etyki, czy filozofii w ogóle – często przyjmowana jako 

jedno z podstawowych warunków stanowiących o jej prawdziwości. 

Drugim kryterium wymienianym przez Spaemanna jest zgodność 

rezultatów konkretnej teorii z intuicją moralną osoby. Etyka powinna 

bowiem być rekonstrukcją tego moralnego odczucia [5, s. 357]. Druga teza 

wydaje się nie być już tak oczywista jak pierwsza. Intuicji moralnej można 

zarzucić wiele, zwłaszcza jeśli postawi się ją w miejscu instancji 

rozstrzygającej o zasadności danej teorii moralnej. Spaemann mając 

świadomość wielu problemów związanych ze zrozumieniem oraz 

filozoficznym ujęciem odczucia moralnego, zdaje się jednak godzić się na 

pewne niejasności z nim związane, ponieważ nie sposób, jego zdaniem, 

znaleźć innej tego rodzaju instancji.  

4. Deontologiczne uzasadnienie moralności 

Rozważając kwestie uzasadnienia moralności, Spaemann odwołuje się 

do dotychczasowych prób ujęcia tego fenomenu. Zauważa, że obecnie 

w dyskursie etycznym czy, szerzej, filozoficznym dominują dwa główne 

sposoby wyjaśnienia podstawowych problemów etyki, których (sposobów) 

kategoryzacja wywodzi się z myśli niemieckiego socjologa i filozofa Maxa 

Webera. Weber dokonał rozróżnienia etyki na dwa ogólne nurty, mające 

u swych fundamentów dwie postawy moralne. Nazwał je etyką przekonań 

oraz etyką odpowiedzialności. Pierwsza charakteryzuje się tym, iż za 

kryterium moralnie dobrego działania przyjmuje pewne moralne 

przekonania wypływające z nakazów etycznych, nie uwzględniając przy 

tym kontekstu całej sytuacji oraz skutków określonych działań. Natomiast 

w obrębie etyki odpowiedzialności pod uwagę brane są wszystkie skutki 

działania podmiotu, a ocena tych skutków stanowi kryterium moralne dla 

podjęcia bądź zaniechania określonej decyzji. Według Webera 

opowiedzenia się za jedną z wspomnianych wyżej dwóch postaw nie 

sposób dalej uzasadniać. Jeśli etyk odpowiedzialności spotka się 

z zarzutem, iż swoimi decyzjami „brudzi sobie ręce‖, wówczas odpowie, że 

godzi się na to, gdyż dzięki temu uniknął on większego zła. Natomiast 

zwolennik etyki przekonań oskarżony o to, iż jego rygoryzm moralny 

przyniósł zgubne skutki, odpowie, że nie jest on odpowiedzialny za owe 

skutki, lecz tylko za sposób swojego działania oraz że gdyby wszyscy 

postępowali tak jak on, to również skutki byłyby pozytywne, a nie może 

przecież odpowiadać za działanie innych osób [5, s. 392-393]. Spaemann 

podkreśla jednak, że takie ścisłe rozróżnienie nie daje się utrzymać 

[8, s. 117-118], o czym będzie jeszcze mowa. 

Obecnie, zdaniem Spaemanna, mamy również do czynienia z dwoma 

głównymi sposobami uzasadnienia działalności moralnej, które w znacznej 
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mierze opierają się na rozróżnieniu dokonanym przez Webera. Są to 

uzasadnienia deontologiczne oraz teleologiczne. Szczegółowe pytanie 

leżące u podstaw tego rozróżnienia brzmi: czy czyny są dobre lub złe 

dlatego, że ich skutki polepszają lub pogarszają jakość świata jako całości, 

czy też dlatego, że niezależnie od całości ich skutków same mają określone 

jakości, na podstawie których przypisujemy im predykaty moralne? [5, s. 

353] Etyka deontologiczna za dobre lub złe uznaje określone sposoby 

działania, niezależnie od skutków tychże działań [5, s. 395]. Przykładem 

tego rodzaju etyki może być etyka Immanuela Kanta, uważana za 

wzorcową egzemplifikację etyki deontologicznej. Królewiecki filozof 

uznawał bowiem za moralnie słuszne takie działanie, które można 

podporządkować dającej się uogólnić maksymie [9]. Należy jednak mieć 

na uwadze, co zauważa Spaemann, że etyka Kanta, jak każda etyka 

filozoficzna, która przedstawia argumenty, a nie jedynie stwierdza, że coś 

obowiązuje, jest oparta na refleksyjnym uzasadnieniu norm. Uzasadnienie 

to ma natomiast charakter teleologiczny. Imperatyw kategoryczny Kanta 

nakazuje bowiem, aby traktować człowieczeństwo (zarówno we własnej 

osobie, jak i we wszystkich innych osobach) jako cel sam w sobie. Dopiero 

na podstawie tej przesłanki Kant wyprowadza wniosek dotyczący tego, iż 

niektóre sposoby działania są złe absolutnie, a zatem niezależnie od celu 

i okoliczności działania [5, s. 354]. 

Spaemann uważa zatem, że nie może istnieć „czysta‖ etyka 

deontologiczna, ponieważ taka etyka wypaczałby sam fenomen moralności. 

Rachunek dóbr, który konsekwentni etycy deontologiczni muszą odrzucić, 

jest nieodłącznym sposobem moralnego, a co za tym idzie także rozumnego 

działania. Nie sposób działać nie zwracając zupełnie uwagi na skutki 

czynów, których się podejmujemy, ponieważ podejmowane przez nas 

działania są skierowane właśnie na wywoływanie określonych skutków. 

Nie da się opisać działania jako działania, nie uwzględniając jego 

celowościowego charakteru. Gdyby odjąć od działania jego teleologiczny 

wymiar, mielibyśmy do czynienia nie tyle z działaniem, ile z pewną 

konieczną reakcją typu przyczyna-skutek [5, s. 396]. Nie można zatem 

powiedzieć, iż etyka deontologiczna jest zupełnie nieteleologiczna. Osoba, 

która uznaje pewne działania za dobre w każdych okolicznościach, nie 

myśli niecelowościowo, izolując zupełnie z danych okoliczności określone 

działanie, lecz wybiera kontekst, który rozstrzyga o wartości moralnej 

konkretnego działania, a który jest mniej złożony niż cały świat lub cała 

ludzkość [5, s. 356]. Według Spaemanna człowiek, który podejmuje 

zawsze określony rodzaj działań, innych natomiast nie podejmuje nigdy, 

byłby niezdolny do życia jako osoba [5, s. 396].  

Mimo nie do końca afirmującego stosunku do etyki deontologicznej 

(przynajmniej nie w jej radykalnej postaci), Spaemann zdaje się akceptować 
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pewne jej cechy. Etyka ta zakłada bowiem, że pewne rodzaje czynów są 

z natury złe i nie należy ich czynić, inne natomiast są z natury dobre, a ten 

pogląd niemiecki filozof zdaje się podzielać. Utylitaryści zaprotestowaliby 

zapewne w tym momencie, mówiąc, iż jakość moralną czynu można poznać 

dopiero po jego konsekwencjach. Dobre intencje nie wystarczą do tego, by 

uczynić coś dobrego. Zdaniem Spaemanna nie do końca tak jest, bowiem: 

„dobro nie byłoby dobrem, gdyby zasadniczo było skazane na niemoc, 

a więc gdyby dobre zamiary przynosiły regularnie złe skutki.‖ [10, s. 43] 

Z powyższych rozważań można wywnioskować, iż Spaemann sceptycznie 

podchodzi do zdecydowanego rozdzielania etyk deontologicznych i teleolo-

gicznych, ponieważ, jak argumentuje, nie można zasadnie mówić o „czystej‖ 

etyce deontologicznej, która nie miałaby charakteru teleolo-gicznego, 

chociażby na płaszczyźnie uzasadniania norm, według których należy 

postępować. Jeżeli tego typu rozróżnienia mają zachować sens, to, zdaniem 

niemieckiego filozofa, można ustanowić opozycję pomiędzy etykami 

deontologicznymi, które oceny działania podejmują na podstawie takiego celu, 

który nie jest związany z optymalizacją całościowego stanu świata, bądź 

ludzkości. Cel związany z taką optymalizacją stawia natomiast w jądrze swojej 

hierarchii etyka utylitarystyczna [5, s. 357].  

5. Teleologiczne uzasadnienie moralności  

W europejskiej tradycji filozoficznej, do której, przy odróżnianiu etyk 

deontologicznych i teleologicznych, odwołuje się Robert Spaemann, etykę 

teleologiczną (przez Webera nazywaną etyką odpowiedzialności) definiuje 

się jako przyjmującą za kryterium moralności ludzkiego działania jedynie 

zamiar maksymalizacji wartości spoza sfery moralnej [5, s. 395]. Istotą 

etyk teleologicznych jest zatem odrzucenie bezwarunkowości norm 

moralnych zakazujących bądź nakazujących określone działanie. Rachunek 

dóbr oraz ocena skutków jest jedynym kryterium dla moralności. 

Najbardziej wyrazistym przykładem etyki teleologicznej jest teoria 

utylitaryzmu, stworzona przez Jeremy’iego Benthama. Brytyjski myśliciel 

sformułował tezę, iż człowiek ze swojej natury dąży do osiągnięcia 

szczęścia, które jest na gruncie wspomnianej teorii utożsamiane 

z przyjemnością. Zasadnym i moralnie słusznym jest zatem pomnażanie 

ludzkiej przyjemności i pomniejszanie przykrości zgodnie z zasadą 

użyteczności: „Przez użyteczność rozumie się tę właściwość jakiegoś 

przedmiotu, dzięki której sprzyja on wytwarzaniu korzyści, zysku, 

przyjemności, dobra lub szczęścia (wszystko to w obecnym przypadku 

sprowadza się do tego samego) lub (co znowu sprowadza się do tego 

samego) zapobiega powstawaniu szkody, przykrości, zła lub nieszczęścia 

zainteresowanej strony (…) Można zatem powiedzieć, że jakieś działanie 
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jest zgodne z zasadą użyteczności lub krócej: z użytecznością 

(w odniesieniu do społeczeństwa w szerokim znaczeniu tego słowa), gdy 

jego tendencja do pomnożenia szczęścia społeczeństwa jest większa od 

ewentualnej tendencji do zmniejszenia go.‖ [11, s. 19-20] 

Bentham stworzył zatem etykę, w której kryterium tego, co moralnie 

słuszne i niesłuszne opiera się na pomnażaniu lub, jak powiedziałby 

Spaemann, optymalizacji, przyjemności. Im więcej przyjemności dla jak 

największej liczby osób, tym moralnie lepszy jest czyn, a właściwie jego 

konsekwencje. Moralny wymiar określonego działania jest tutaj bowiem 

uzasadniony konsekwencjami tegoż działania, a nie nim samym. Może na 

przykład zdarzyć się tak, iż jeden i ten sam czyn w różnych okolicznościach 

przyniesie różne skutki i będzie tym samym inaczej oceniony.  

Spaemann definiuje utylitaryzm jako zbiór poglądów etycznych, 

uznających, iż uzasadnienia moralnej słuszności ludzkich czynów należy 

szukać w optymalizacji określonych wartości. Nie może tu oczywiście 

chodzić o wartości moralne, gdyż wówczas utylitaryzm popadłby w błąd 

idem per idem, uznając, że moralnie słuszne jest pomnażanie tego, co 

moralnie słuszne. Utylitaryzm najpierw definiuje ludzką naturę lub 

poszukuje analogii między pewnym stanem ludzkiej kondycji a szczęściem, 

nazywając szczęście – jak czynił na przykład wspominany Bentham  

– przyjemnością, by następnie stwierdzić, iż moralnie dobre jest to, co 

sprzyja temu szczęściu. Teza, iż optymalizacja hedonistycznie 

pojmowanego szczęścia jest słuszna, nie wymaga dalszych uzasadnień. 

Spaemann uważa zatem, że aby móc zasadnie rozróżnić etykę 

deontologiczną od teleologicznej
2
, należy wskazać, iż dla tej drugiej 

odniesieniem dla każdego sądu moralnego jest optymalizacja całościowego 

stanu świata, dla pierwszej natomiast cel, decydujący o moralnym wymiarze 

czynu, nie jest tożsamy z wspomnianą optymalizacją [5, s. 355, 357]. 

Przeciwko tak zdefiniowanej etyce teleologicznej, czyli utylitarystycznej, 

Spaemann wytacza kilka argumentów. Przede wszystkim, zdaniem 

niemieckiego filozofa pewnych fundamentalnych zasad każdej moralności 

nie można wywieść z etyki utylitarystycznej. Można nawet powiedzieć, iż 

konsekwentna etyka uniwersalnoteleologiczna znosi zupełnie te zasady. 

Tak jest na przykład z ideą sprawiedliwości. Utylitarystyczna reguła 

maksymalizacji szczęścia możliwie jak największej liczby osób nie zawiera 

bowiem w sobie zasad równego podziału tego szczęścia. Pomimo, że 

                                                                 
2
 Spaemann etykę teleologiczną, definiowaną jako poszukującą odniesienia dla sądów moralnych 

w całościowej optymalizacji świata, nazywa nieraz etyką uniwersalnoteleologiczną. Czyni tak, 

gdyż jego krytyka dotyczy właśnie skrajnych postaci etyk teleologicznych (głównie utylita-

ryzmu). Jak już bowiem wspomniałem, zdaniem Spaemanna nie sposób pomyśleć działania 

moralnego, czy działania w ogóle, bez uwzględnienia jego celowościowego charakteru.  
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równość nie jest wartością samą w sobie, to jednak, gdy jakieś ograniczone, 

dające się podzielić dobra są nierówno rozdzielane bez odpowiednich racji, 

to odczuwamy niesprawiedliwość. Racje te nie mogą być jednak jedynie 

utylitarystyczne, ponieważ często bywa tak, iż szczęście większości jest 

okupione zlekceważeniem praw mniejszości. Według Spaemanna dobre 

racje to takie, co do których można oczekiwać, że przystanie na nie „każdy‖. 

W ramach utylitaryzmu nie sposób zatem uznać idei sprawiedliwości. 

Zabrania on jedynie działania egoistycznego, w którym powiększając własne 

dobro, pomniejszamy całościową wartość świata [5, s. 372-373]. Można 

podać przykład takiego działania zgodnie z utylitarystyczną regułą 

optymalizacji, która jest sprzeczna z zasadą sprawiedliwości. Wyobraźmy 

sobie sytuację jakiejś zbiorowości, w której pewne dobra, zwiększające 

szczęście ich posiadaczy, muszą zostać zredukowane do pewnego poziomu, 

ponieważ ich ilość jest znacznie ograniczona, oraz że ilość tych dóbr 

przypadająca na jednego mieszkańca została zmniejszona do poziomu n. 

Jednak zarządzający dobrami postanowił przydzielić sobie i swojej rodzinie 

n+1 wspomnianych dóbr, co nie doprowadzi do ogólnej klęski. Dóbr jest 

mało, jednak wystarczająco dużo, by zarządca mógł przydzielić sobie tę 

część. Nikt nie wie o dodatkowych dobrach zarządcy, więc nikt nie odczuwa 

z tego powodu przykrości, a ogólny stan świata, dzięki zarządcy i jego 

rodzinie, został zoptymalizowany. Działanie zarządcy nie jest sprzeczne 

z zasadą utylitaryzmu, kłóci się jednak z naszym poczuciem sprawiedliwości. 

Na tak sformułowany zarzut utylitarysta mógłby odpowiedzieć, iż 

zasada sprawiedliwości nie jest powszechnie uznawana. A nawet jeżeli jest, 

to nie oznacza to jeszcze, że jest powszechnie obowiązująca. Można 

bowiem dowodzić, iż argument Spaemanna popada w swoistą wersję błędu 

naturalistycznego. To, że pewna ilość ludzi uważa coś za dobre nie 

oznacza, że to coś jest w rzeczywistości dobre. Opinia większości jest 

faktem socjologicznym, a – jak wykazali m.in. Hume, Kant i Moore  

– z faktów nie wynikają powinności. Nie sposób również sprawdzić  

– mógłby dalej dowodzić utylitarysta – kto i jak odczuwa sprawiedliwość 

bądź niesprawiedliwość i czym w ogóle owo odczuwanie jest. Intuicja 

moralna, na którą w tym argumencie powołuje się Spaemann, jest bardzo 

trudna do uchwycenia i wyjaśnienia
3
. 

Kolejny argument, który przeciwko utylitaryzmowi wysuwa Spaemann, 

opiera się na tezie, iż wywiedzenie konkretnego sądu moralnego 

z utylitarystycznych przesłanek, nie jest możliwe bez wcześniejszego 
                                                                 
3
 Koncepcja intuicji moralnej, na którą powołuje się tutaj (a także w wielu innych miejscach) 

Spaemann, jest problematyczna, jednak nie należy zapominać, iż powoływanie się na odczucie 

moralne leży w tradycji, do której sięga niemiecki filozof, czyli greckiej filozofii starożytnej 

(zwłaszcza Arystotelesa) oraz tradycji chrześcijańskiej. 



 

 

Przemysław Wiatr 

 

72 

przyjęcia innych założeń, niedających się teoretycznie uzasadnić. 

Niemiecki filozof wychodzi tutaj od stwierdzenia, iż niemożliwe jest, aby 

działający podmiot posiadał wiedzę dotyczącą wszelkich możliwych 

stanów świata wywołanych swoim działaniem. Niemożliwe jest także, 

by człowiek posiadał wiedzę dotyczącą zróżnicowanych kryteriów, które 

pozwoliłby mu porównać wartości nieskończonej ilości całościowych 

możliwych stanów świata i na tej podstawie wyznaczyć ich hierarchie. 

Wiedza taka jest nieosiągalna dla człowieka [5, s. 364-365]. Spaemann 

wysuwa z powyższego wniosek, iż osoba nie może świadomie działać 

jedynie w oparciu o kryterium zasadzające się na idei uniwersalnej 

optymalizacji wartości świata. Posiada bowiem jedynie bardzo znikomą 

część potrzebnych do słusznego działania informacji. Wobec tego, aby 

działanie optymalizujące „całość‖ świata było możliwe, koniecznym jest 

wprowadzenie dodatkowej przesłanki, którą, milcząco bądź nie, przyjmują 

utylitaryści. Jasno pisze o tym na przykład George Edward Moore 

w swoich Zasadach etyki: „Jest rzeczą jasną, że nie możemy mieć nadziei, 

iż dowiedziemy, który spośród wszystkich czynów, możliwych do 

wykonania w danych warunkach, da najlepsze całkowite wyniki możliwe: 

ustalić w tym ścisłym znaczeniu, co jest naszym obowiązkiem, jest 

niemożliwe. (…) nigdy nie podano dowodu wystarczającego na to, że 

całkowite wyniki jednego czynu są lepsze od wyników drugiego. Możemy 

bowiem obliczyć wyniki jedynie w obrębie względnie bliskiej przyszłości: 

musimy więc przyjąć, że żaden wynik tego samego czynu w nieskończonej 

przyszłości poza jej sferą najbliższą nie przechyli szali na stronę przeciwną 

– przypuszczenie to zaś może by można uzasadnić, lecz z pewnością 

dotychczas uzasadnione nie zostało.‖ [12, s. XIX] 

Aby zatem móc postępować według uniwersalnej zasady utylitaryzmu, 

należy przyjąć, iż krótkofalowa optymalizacja w ograniczonym kontekście, 

o której możemy posiadać wiedzę, będzie miała także pozytywne 

długofalowe konsekwencje w uniwersalnym kontekście [5, s. 367]. 

Zdaniem Spaemanna argument ten obala możliwość uzasadnienia na 

gruncie utylitaryzmu odpowiedzialnego działania. Ostateczna zasada 

słuszności bądź niesłuszności moralnego działania musi bowiem być dana 

podmiotowi w pełni, by mógł świadomie podejmować decyzję. 

W przypadku utylitaryzmu zasadą tą jest uniwersalna optymalizacja stanu 

świata, której żaden człowiek nie może uchwycić, tracąc jednocześnie 

określoność, z której mógłby wnioskować wskazania dotyczące działania 

w konkretnych sytuacjach. Stąd też wniosek Spaemanna jest prosty: 

uniwersalna teleologia w postaci utylitaryzmu jest postulatem, którego 

żadna osoba nie jest w stanie spełnić [5, s. 369]. Niemożliwość ta nie jest 

jedynie wynikiem ograniczenia ludzkich możliwości. Wynika ona także 

z założenia (przyjmowanego przez niemieckiego filozofa), iż każda osoba 
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jest nie tylko częścią całości rzeczywistości, ale także jej reprezentacją, 

przez co sama jest całością. Dlatego też, zgadzając się w tym miejscu 

z Kantem, Spaemann uważa, iż osoba nie może być nigdy traktowana jako 

instrument służący innym celom [4, s. 108], nawet jeśli celem jest 

optymalizacja całościowego stanu świata poprzez powiększenie szczęścia 

wielu ludzi. Zatem, zdaniem Spaemanna, nie tylko cel nie uświęca 

wszystkich środków, ale także nie wszystko może stać się środkiem.  

Krytykując utylitarystyczne podejście do moralności, Spaemann 

wskazuje również na jego paradoksalność. Z jednej strony, o czym 

wspomniałem wyżej, uniwersalna etyka teleologiczna stawia przed osobą 

niemożliwe do spełnienia zadania, z drugiej zaś, owa nieokreślona 

i abstrakcyjna reguła sprawia, że niemożliwe staje się wywiedzenie z niej 

konkretnych obowiązków. Ponieważ podmiot moralny nie posiada ściśle 

określonych wskazówek, co do konkretnych działań, może przyjąć tezę, iż 

słuszny cel uświęca każdy środek. Każda powszechnie uznawana norma 

moralna może bowiem zostać naruszona w imię tego, co ktoś uważa za 

strategię uniwersalnej zasady optymalizacji [5, s. 373]. 

Ostatnim argumentem, który przeciwko utylitaryzmowi formułuje 

Spaemann, jest stwierdzenie, iż uniwersalna etyka utylitarystyczna znosi 

konstytutywne dla każdej moralnej świadomości rozróżnienie na 

imperatywy moralne i techniczne. Ponieważ moralność konkretnego 

działania na płaszczyźnie utylitaryzmu zależy zawsze od optymalizacji 

wartości świata, to norma moralna przemienia się w techniczną i jest 

traktowana jak wskazówka służąca wytwarzaniu pożądanych stanów
4
. 

Prowadzi to zdaniem Spaemanna do sytuacji, w której poszczególne osoby 

„oddają‖ swoje sumienia w ręce strategów planujących dobrobyt ludzkości. 

Ci ostatni są bowiem niezbędni, gdyż złożoność stanów świata wymagających 

optymalizacji, jak już wspomniałem, przerasta zdecydowanie możliwości 

„zwykłych‖ ludzi. Nie ma przy tym większego znaczenia, że przerasta ona 

także możliwości strategów-specjalistów. Wystarczy bowiem, iż dzięki 

posiadaniu określonej wiedzy o faktach, czasem także wiedzy technicznej, 

są nieco bliżej stawianego przez utylitaryzm ideału, żeby dać im prawo do 

kierowania ludzkimi sumieniami. Indywidualne deontologiczne przekonania 

osoby nie mają szans w starciu z – rzekomą, jak się ostatecznie okazuje  

– wiedzą specjalistów. Jako przykład takiej kapitulacji ludzkich sumień 

przed wiedzą strategów Spaemann podaje tzw. eksperyment Milgrama [13, 

s. 278-283]. Amerykański psycholog społeczny zorganizował serię badań, 

                                                                 
4
 Dominacja technicznego, funkcjonalistycznego myślenia we współczesnej etyce, ogniskującej 

się obecnie głównie w utylitaryzmie, jest – jak zauważa jeden z badaczy myśli Spaemanna  

– wyrazem szerszej tendencji, mającej swoje źródła w powstaniu oraz sukcesywnym rozwoju 

nowożytnej nauki [2]. 
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podczas których uczestnicy eksperymentu byli gotowi poddać aktora, 

będącego częścią eksperymentu, wstrząsom elektrycznym, które sięgały 

niemal granicy śmierci. Jedynym „argumentem‖ przemawiającym za takim 

zachowaniem był autorytet osoby odgrywającej rolę lekarza 

przeprowadzającego badanie oraz cel badania, czyli przysłużenie się nauce. 

Jedynie osoby, które powiedziały deontologiczne „nie!‖ – a było ich niewiele 

– mogły sprzeciwić się namowom lekarza-aktora. W ramach etyki 

utylitarystycznej nie sposób postawić działaniu jakichkolwiek moralnych 

granic, ponieważ na jej gruncie to, co moralne, jest definiowane dopiero 

przez strategię optymalizacji [5, s. 369-370]. Co więcej, czego Spaemann 

nie dodaje, obserwacje Milgrama skłaniają do wniosku, że osoby poddające 

się autorytetowi fałszywego lekarza robiły to wbrew temu, co zwykło się 

nazywać ludzkim sumieniem i miało to dla nich samych tragiczne skutki
5
. 

W jednym z artykułów amerykański uczony pisze bowiem: 

„Zaobserwowałem dojrzałego i początkowo opanowanego biznesmena, 

który pewnie, z uśmiechem na twarzy wszedł do laboratorium. 

W przeciągu 20 minut zamienił się w drżący, jąkający się wrak człowieka, 

który szybko zmierzał do granicy załamania nerwowego. Stale pociągał się 

za uszy i wykręcał sobie dłonie. W pewnym momencie przystawił sobie 

pięść do czoła i wymamrotał: »O Boże, niech to się już skończy« A mimo to 

w dalszym ciągu reagował na każde słowo eksperymentującego i pozostał 

posłuszny do samego końca.‖ [14, s. 7-8] 

Według Spaemanna, na gruncie uniwersalnoteleologicznej etyki w postaci 

utylitaryzmu nie sposób wyjaśnić, czym jest moralność. Utylitaryzm nie daje 

odpowiedzi na wiele nurtujących etyków problemów: nie odpowiada na 

pytanie o motywację moralną osoby; nie potrafi określić konkretnych 

zobowiązań moralnych; nie może zrekonstruować tego, czego doświadczamy 

jako zobowiązania moralnego; nie potrafi odtworzyć tego, co mamy na myśli, 

kiedy mówimy, że pewne działania są złe a inne dobre. Co gorsza, może on 

także – jeśli będzie, jak obecnie, dominował w świadomości kultury 

zachodniej – przyczynić się do jej upadku. Eksperyment Milgrama jako 

sztandarowy przykład negatywnych skutków tłumienia ludzkiego sumienia 

pokazuje jedynie „bezpieczne‖, gdyż zamknięte w granicach naukowego 

doświadczenia, konsekwencje zupełnego poddania się uniwersalnej zasadzie 

teleologicznej. Jednakże mechanizm bezrefleksyjnego poddawania się woli 

„specjalistów‖ w imię idei optymalizacji świata (która często okazywała się 

zwykłą ideologią) miał swoje drastyczne skutki, które mogliśmy obserwować 
                                                                 
5
 Spaemann pisze o tym w innym miejscu i w nieco innym kontekście, podając przykład 

policjanta, który został zmuszony przez przełożonego do zabicia niewinnego żydowskiego 

dziecka, pod groźbą zabicia dwunastu innych, niewinnych osób. Policjant wykonał rozkaz, 

po czym oszalał. 
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niejednokrotnie w naszej nowożytnej historii – najokrutniejsze chyba w latach 

1939-1945.  

6. Intuicja moralna 

Z powyższych, krytycznych rozważań dotyczących filozoficznych prób 

uzasadnienia etyki wyłania się zarys Spaemannowskiego pomysłu na owo 

uzasadnienie. Jest nim intuicja moralna, do której w sytuacjach granicznych 

odwołuje się niemiecki filozof. Koncepcja intuicji moralnej jest jedną 

z bardziej problematycznych kwestii jego etyki filozoficznej. Jednak 

odwoływanie się do intuicyjnie uchwytnej oczywistości, nie tylko na 

gruncie etyki, ale filozofii jako takiej, stanowi – jak zauważa Zaborowski 

[2, s. 14] – jeden z głównych filarów Spaemannowskiej myśli, nie sposób 

zatem przejść obok tej kwestii obojętnie. Co prawda, niemiecki filozof nie 

definiuje dokładnie, czym owo „moralne odczucie‖ – jak je nieraz nazywa 

– jest. Można jednak odtworzyć nieliczne formułowane przez niego tezy, 

dotyczące intuicji moralnej, oraz poddać je krótkiemu namysłowi. 

Intuicję moralną można ogólnie zdefiniować jako bezpośrednie, 

niedyskursywne poznanie, w którym podmiotowi jawi się wartość moralna. 

Według niemieckiego filozofa intuicja moralna jest niepodważalnym 

faktem. Co więcej, jest ona konstytutywna dla bycia osobowego istot 

ludzkich [15]. Dlatego też Spaemann krytykuje wszystkie teorie dotyczące 

osoby (np. determinizm) oraz koncepcje etyczne (np. utylitaryzm), które, 

albo poddają w wątpliwość istnienie intuicji moralnej, albo podważają jej 

etyczną doniosłość.  

Wspomniałem, iż Spaemann widzi w intuicji moralnej jedną z dwóch 

instancji mogących zweryfikować bądź sfalsyfikować teorię moralną. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż instancja ta jest w znacznej mierze 

historycznie zmienna. Intuicje moralne, a raczej ich wskazania, zmieniają 

się w zależności od epoki historycznej, a także społecznego i kulturowego 

kontekstu, z którego wyrosły. Oznaczałoby to, że moralne odczucie jest 

zależne od czynników empirycznych, co dyskwalifikowałoby je jako 

instancję absolutną. Odczucie moralne rozumiane jako ogólny „moralny 

logos‖, właściwy – zdaniem Spaemanna – każdemu człowiekowi nie jest 

w gruncie rzeczy spójny. Różni ludzie żyjący w tych samych epokach 

podobnie, czy nawet tak samo wychowani, mogą mieć zupełnie inne 

intuicje moralne. Świadczyłoby to o tym, że intuicja moralna może popaść 

w złudzenie. Jeśli jednak tak rzeczywiście jest, to z kolei sama 

bezpośredniość właściwa intuicji musi zostać poddana w wątpliwość. 

Bezpośredniość poznania nie dopuszcza bowiem błędu, ponieważ między 

poznającym podmiotem a przedmiotem poznania nie ma żadnego 
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pośredniczącego medium. Innymi słowy, nie ma „miejsca‖, w którym błąd 

mógłby zostać popełniony.  

Ponadto, Spaemann pisze, iż intuicja moralna jest w pewnej mierze 

zależna od teorii etycznych. Oznacza to, że między odczuciem moralnym 

a filozofią zachodzi stosunek interferencji. Etyka filozoficzna ma być 

swego rodzaju rekonstrukcją, a gdy zajdzie potrzeba także krytyką, intuicji 

moralnej. W tym miejscu pojawia się jednak problem: w oparciu o jakie 

kryteria miałaby się dokonywać owa filozoficzna krytyka odczuć 

moralnych, skoro ostateczną instancją rozstrzygającą wszelkie sprzeczności 

jest sama intuicja? Oczywiście, w przypadku rozważań nad moralnością 

kryterium tym powinno być moralne dobro. Jednak, znowu, to ostatnie jest 

przecież bezpośrednio uchwytywane przez intuicję. 

Jest jeszcze jedna kwestia, która budzi wątpliwości, gdy mowa jest 

o intuicji moralnej jako ostatecznym uzasadnieniu etyki, a właściwie 

sposobie dojścia do tegoż uzasadnienia. Można bowiem zapytać, na jakiej 

podstawie Spaemann uczynił z intuicji moralnej ostateczną instancję 

moralną. Czy dzięki rozumowi, czy raczej na drodze… intuicyjnej? Na te 

pytania oczywiście nie sposób odpowiedzieć, czego Spaemann ma 

świadomość. Istnieją bowiem pewne graniczne pytania i odpowiedzi, 

których nie można dalej uzasadniać. „Nie można szukać racji dla zasady, 

głoszącej, że powinno się poszukiwać racji‖ [4, s. 9] – pisze Spaemann. 

Trudno się w tym miejscu z nim nie zgodzić. Mimo że nie sposób 

jednoznacznie dowieść, iż w przypadku etycznej i moralnej doniosłości 

intuicji Spaemann ma racje, to nie można również zupełnie jej zaprzeczyć. 

Dyskursywne rozważania dotyczące fundamentalnych faktów moralnych 

zdają się często nie przynosić skutku. Ostatecznie, czy w zgodzie z własną 

intuicją możemy nie przystać na argumentacje Spaemanna, gdy ten za 

Arystotelesem twierdzi, iż „ten kto mówi, że wolno zabić własną matkę 

potrzebuje nie argumentów, lecz napomnienia‖ [4, s. 190]?  

7. Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż metaetyczne 

refleksje Roberta Spaemanna są szczególnie cenne w warstwie krytycznej. 

Jego zarzuty wobec dominującym dziś w etyce nurtom utylitarystycznym 

dają zasadną podstawę do ponownego przemyślenia tych stanowisk. Można 

zauważyć, iż Spaemannowskie krytyczne podejście do głównych stanowisk 

etycznych oraz stojących przed nimi problemów odbywa się z dwóch 

punktów widzenia. Pierwszym jest „spojrzenie rozumu‖ – „widok znikąd‖ 

[16] –
 
z pozycji którego niemiecki filozof dokonuje analizy, krytyki, 

a nieraz także deideologizacji pewnych podejść do problemu moralności. 

Mówiąc o deideologizacji mam na myśli odkrywanie pewnych założeń 
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ukrytych za niektórymi poglądami etycznymi. Drugim spojrzeniem, które 

przyjmuje niemiecki filozof jest jego własne, wyrosłe na gruncie filozofii 

chrześcijańskiej oraz tradycji starożytnej, stanowisko etyczne. Z tej 

perspektywy Spaemann krytykuje wszystkie etyczne poglądy, które nie 

widzą w działalności moralnej jednej z konstytutywnych aktywności osoby. 

Wyrosłe na tym – chrześcijańskim – gruncie pozytywne metaetyczne tezy 

Spaemanna pozostawiają z pewnością pole do krytyki. Nie należy ich 

jednak, jak sądzę, z góry przekreślać. Przynajmniej nie przed podjęciem 

z nimi filozoficznego dialogu, będącego – jak chce Spaemann – istotą etyki 

filozoficznej.  
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Etyka filozoficzna Roberta Spaemanna – refleksje metaetyczne 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia namysł Roberta Spaemanna nad głównymi problemami 

metaetycznymi. Składa się z trzech części. W pierwszej autor rekonstruuje Spaemannowskie 

refleksje dotyczące etyki filozoficznej jako jednej z głównych dyscyplin filozofii – jej metod 

i celów. Część druga poświęcona jest krytyce, którą przeprowadza Spaemann w odniesieniu 

do dwóch ogólnych sposobów uzasadnienia etyki – tzw. uzasadnień deontologicznych 

i teleologicznych. Część trzecia jest próbą krytycznego spojrzenia na Spaemannowską 

koncepcję intuicji moralnej, która w zamierzeniu niemieckiego filozofa ma służyć jako 

ostateczna instancja rozstrzygająca na gruncie moralności.  

Słowa kluczowe: Robert Spaemann, etyka, metaetyka, intuicja moralna. 
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Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego 

w ontologii fundamentalnej Heideggera 

i koncepcji buddyzmu zen D. T. Suzukiego  

1. Wstęp 

Nawiązanie i prowadzenie dialogu pomiędzy kulturami nie jest 

postulatem teoretycznym, ale faktyczną koniecznością w świecie, w którym 

sztywne granice geograficzne czy polityczne na dobre przestały mieć 

znaczenie. Różne kręgi kulturowe, odrębne, wydawałoby się, światy, nie 

stoją już obok siebie, ale nałożyły się i współistnieją, z konieczności 

wywierając na siebie wzajemne wpływy. Śledzenie tych wpływów 

i analizowanie zależności nie wystarczy; bez świadomie dialogicznej 

postawy, opartej o zrozumienie i chęć prowadzenia istotnego dyskursu, nie 

zdołamy ani zachować własnych tożsamości kulturowych, ani uzyskać 

jakiejś jedności wyższego rzędu. Chaotyczne interakcje mogą doprowadzić 

jedynie do zwiększenia chaosu. Pomysł świata kolekcjonerskiego, 

zbierającego różne przejawy i wytwory kulturowe w jednym wielkim kotle 

etykietowanym jako „multi-kulti‖, nie jest rozwiązaniem dla szerzącego się 

chaosu; jest jedynie zwiększaniem chaosu. Żywotnie potrzebne jest 

wzajemne zrozumienie, na możliwie jak najgłębszym poziomie, by 

w oparciu o nie móc prowadzić istotny dialog, otwierający na siebie 

nawzajem – na znajdującego się tuż obok innego, który już oddziałuje 

swoją obecnością, i już powoduje zmiany, być może niezupełnie widoczne, 

a z pewnością zupełnie niezrozumiałe.  

2. Droga do porozumienia między kulturami 

Wzajemne zrozumienie między wieloma kulturami, o ile ma być 

możliwe, musi odnaleźć jakąś drogę translacji. Pytanie o to, czy 

przekładalność kultur jest w ogóle możliwa, trzeba chyba odłożyć na bok w 

obliczu faktycznych interakcji międzykulturowych; skoro na siebie realnie 

oddziaływają – a przykłady tego oddziaływania mnożą się w codzienności 
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całego zglobalizowanego świata – odnalezienie drogi porozumienia wydaje 

się koniecznością. Zestawianie i porównywanie różnych wytworów 

kulturowych – sposobów życia, norm, rytuałów, nawet doktryn religijnych 

czy filozoficznych – może być sensowne i celowe dopiero na gruncie 

uzyskanego wcześniej porozumienia co do źródeł owych wytworów, ich 

pochodzenia, przyczyn i motywów. Potrzebny jest jakiś wspólny język, 

choćby o ograniczonym zasięgu i mocy, ale dotykający czegoś, co 

najbardziej pierwotne. Jeżeli uda się odnaleźć coś, co jest zarazem 

pierwotne jak powszechne – współdzielone przez różne kultury, zatem 

istotowo ludzkie – na tej podstawie można będzie dopiero iść dalej, 

kroczyć od jednego do następnego przejawu czy wytworu kultur, 

oświetlając je zrozumieniem, uzyskanym na tym pierwszym poziomie. 

Wtedy dopiero może stać się możliwe oswajanie i przyswajanie obcego, 

uchwycenie sposobu, w jaki wywiera wpływ i istoty zmiany, jaką powoduje. 

I wtedy będzie możliwa odpowiedź; czy miałaby polegać na ostatecznym 

odsunięciu się od drugiego i strzeżeniu własnej tożsamości kulturowej, czy 

też na aktywnym połączeniu i budowaniu nowej tożsamości wspólnej – tylko 

na podstawie porozumienia będzie mogła być skuteczna. 

Dlatego tylko pytanie o to, co najpierwotniejsze (istotne) może być 

dobrym punktem wyjścia dla poszukiwań takiego porozumienia. 

Różnorodność przejawów kulturowych i leżąca u ich podstawy 

różnorodność światopoglądów, metafizyk i paradygmatów może dawać 

wrażenie, że znalezienie wspólnego mianownika jest niemożliwe. Jednak 

każdy przejaw kultury czy wytwór intelektualny może być wywiedziony 

z jakiegoś punktu wyjścia, z jakiejś kwestii fundamentalnej – może być 

rozumiany jako odpowiedź (i konsekwencja odpowiedzi) na pytanie 

fundamentalne. Jeśli udałoby się znaleźć porozumienie na poziomie 

fundamentalnym, można by poszerzyć rozumienie poziomów wytworów.  

Dwie doktryny, które tutaj wskazujemy – ontologia fundamentalna 

Heideggera i filozofia buddyzmu zen w formie wykładanej przez D.T. 

Suzukiego – mogą być właśnie takim mostem do porozumienia ponad-

kulturowego, ze względu na ich podejście do pytania fundamentalnego. 

A właściwie ze względu na to, że obie celują właśnie w ów fundament, 

stawiają sobie za cel jego odsłonięcie. Liczne próby porównawcze, 

dokonywane zarówno przez myślicieli zachodnich, jak i japońskich, 

obrosłe już bogatą literaturą, wskazują, że ta droga nie jest bezzasadna. Nie 

chcemy tutaj powtarzać osiągnięć wcześniejszych badaczy, którzy 

dogłębnie i z wielu perspektyw wykazywali analogiczność i, by tak rzec, 

korespondencyjność obu podejść, dającą pole do wzajemnej wymiany. 

Samo rozpoznanie owej wymienności można uznać za wystarczająco 
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poświadczone i przez samego Heideggera, choćby w tekście W drodze do 

języka [1], gdzie prowadzi między innymi rozmowę z Japończykiem
3
, jak 

i w fakcie, jaki wpływ jego filozofia wywarła na współczesną myśl 

japońską, widoczny na przykład w szkole z Kioto. 

Chcielibyśmy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że owe dobrze 

rozpoznane zbieżności i czynne ich wykorzystanie w filozoficznym 

dyskursie są świadectwem, że źródłowe porozumienie, jakie postulujemy, 

jest możliwe. Żywy dialog ontologii fundamentalnej i filozofii japońskiej 

wskazuje na to, iż poszukiwanie tego, co najbardziej pierwotne i źródłowe, 

jest tendencją powszechną. Zarówno filozofia Heideggera, jak i postulaty 

buddyzmu zen, dotykają tego samego pytania, mogą więc stać się, jeśli 

zestawione, swoistym filozoficznym kamieniem z Rosetty, ukazującym 

w dwóch równoległych strumieniach drogę, jaką pokonuje – i chce 

pokonywać – świadoma i myśląca jednostka, poszukująca samowiedzy. 

Zatem jako sposoby ujęcia tego pierwotnego poszukiwania, a nie jako 

opisy jego rezultatów, powinniśmy spojrzeć na te dwa nurty filozoficzne.  

3. Ontologia fundamentalna Heideggera 

Heideggerowska ontologia fundamentalna – najdosadniej wyłożona 

w pamiętnym Sein und Zeit [3]– jest przykładem swoistej osmozy myśli 

(na długo przed wprowadzeniem w obieg tego, co sam autor Listu 

o humanizmie [4] jakże adekwatnie nazwał „targowiskiem idei‖, a my 

opatrujemy mianem globalizacji), wyrastając z krytyki antynomicznych 

tendencji takich formacji intelektualnych jak psychologizm, pozytywizm, 

zaatakowanych przez mistrza jego młodości – fenomenologię Husserla. 

Przekroczywszy ograniczenia transcendentalizmu swego nauczyciela, 

Heidegger podjął próbę powrotu do samych źródeł: pytania podstawowego, 

nie o istotę rzeczywistości, prawdę, człowieka, ostateczne przyczyny, lecz 

o coś tak fundamentalnego, co tłumaczyłoby racje wszelkich naszych 

poczynań, przyczynę naszego istnienia - ba, wszelkiego istnienia. Program 

– o ile można użyć tak trywialnego słowa w tym kontekście – Heideggerowski 

zakładał zatem powrót do czegoś, co też wkrótce okaże się ziemią utraconą, 

zapoznaną przez wieki tradycji tzw. metafizyki obecności, domagającej się 

wieczne czujnego podmiotu, krytycznej i „rachującej‖ subiektywności 

świadomości, jak i też wyjściem-ku – projektem ku temu, co jeszcze nie 

nastąpiło, ale co może w czasie przyszłym stanowić remedium nie tyle na 

                                                                 
3 Powszechnie cytowanej przez badaczy dykteryjki, przytoczonej przez Barretta [2] we wstępie 

do esejów Suzukiego, jak to Heidegger w pismach tego autora – i w zenie samym – miał 

rozpoznać realizację swojej myśli, chyba nie ma potrzeby jeszcze raz powtarzać. 
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problemy poznawcze, co przede wszystkim egzystencjalne. Nadać sens 

światowi i sobie samemu. 

Kwestia Bycia (das Sein) ujęta w problematyce Seinsfrage to punkt 

inicjalny jak i końcowy myśli ludzkiej – twierdzi Heidegger. Bycie pod 

żadnym pozorem nie może zostać utożsamione z tym, co towarzyszy nam 

na co dzień – w swojej bieganinie, plątaninie zabiegów o ten czasami tak 

marny żywot, jaki zazwyczaj prowadzimy. My – to znaczy człowiek ery 

jałowej, czasu pozbawionego wymiaru głębi; nie tyle refleksji, ale przede 

wszystkim przytomności temu, w co byt ludzki został wrzucony – w świat, 

w sytuacje, w Innych. Stąd też rozgraniczenie na Bycie i byty (Seiende) jest 

kluczową kwestią wyznaczającą trop myśliciela z Fryburga. Ale jak ową 

kwestię rozpocząć, prowadzić, doprowadzić (o ile się to w ogóle wydaje 

możliwe) do jakiegoś zadowalającego finału? 

Heidegger ignoruje świadomie pułapki idealizmów i pozytywizmów 

pod postacią błędnego (nawiązującego do Bytu) myślenia, bądź czysto 

subiektywnego, bądź roszczącego sobie prawo do tzw. naukowości 

i obiektywizmu. Wskazuje na byt szczególnego rodzaju: byt uprzywilejowany 

– jak powiada, onto-ontologicznie – który władny jest wydobyć na światło 

dzienne zapoznaną kwestię Bycia. Jest to Dasein – które może zapytać 

o swe bycie, a postawiwszy tę kwestię – przeniesie ją, by tak to ująć, na 

wszelkie regiony rzeczywistości; lepiej, świata jako takiego. Te dziś tak 

nabrzmiałe dramatyzmem, tętniące niepowtarzalnym i niedające się 

imitować czy naśladować (choćby ze względu na specyficzną terminologię 

– boć Heidegger zmieniając bieg myśli ludzkiej musi porzucić stare, 

wysłużone słownictwo metafizyki obecności) opisy sytuacji Dasein – nie 

czystej świadomości, nie organizmu biologicznego, nie funkcji społeczno-

ekonomicznych – ale właśnie przytomności świata tu i teraz (da) – wpro-

wadzają w zdumienie i poruszają do myślenia. 

Podstawową strukturą bycia Dasein; ciebie, mnie, jego jej; jest to, co 

określone egzystencjałem (kategorią odradzanej przez naszego myśliciela 

antropologii) in-der-Welt-sein, bycia-w-świecie. Jest to fakt, to, co zastane 

– na co nie mieliśmy żadnego wpływu, pojawiające się z nicości właśnie 

hic et nunc. Ale przytomność to również zadanie przeznaczone 

człowiekowi-w-świecie. Myśliciel z Fryburga określa to frazą zu sein: „ma 

być‖, tj. ma egzystować (istotą człowieka jest egzystencja, a więc 

specyficzny sposób odnoszenia się do siebie, innych i świata – powtarza 

Heidegger). Ale cóż to oznacza? 

Termin eigentlich – bycie sobą, bycie w swej jednostkowości i niepow-

tarzalności, jest jedynie przybliżeniem do tego, co historycy gotowi są 

uznać za byt autentyczny. Ten ostatni to przede wszystkim możliwości 

Dasein – wybory, oparte na wolności; to stawianie czoła rzeczywistości, 

w którą jesteśmy wrzuceni. W szeregu możliwości na plan pierwszy wybije 
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się ta jedyna – która jest moją, której nikt ani nic nie będzie w stanie 

zrealizować. Tu przyszłość mnie jest byciem ku śmierci (Sein zum Tode), 

która, choć przyszła, zabarwia wszelkie moje poczynania „teraz‖ – nawet to 

wszystko, co już się wydarzyło. Przytomność, wolność, wybór i stanowczość 

konstytuują egzystencję autentyczną – która wyciąga ostateczne konsekwencje 

z samej ontologii bytu ludzkiego: jej skończoności i nicości. Poszukiwanie 

racji istnienia, pierwszych przyczyn, Boga – te ulubione parafernalia 

metafizyk dążących do wyjaśniania, tj. opanowania wszystkich dziedzin 

bytu, są – podkreśla Heidegger – iluzją, mamiącą egzystencję od momentu, 

gdy utraciliśmy kontakt z Byciem, gdy w swej hybris praktycznej 

i pragmatycznej rozmieniliśmy je na miriady bytów, stanowiących 

niepodzielną domenę władania człowieka. Przybiera to rozmaite formy, 

nieodmiennie prowadzące do zniekształcenia światoobrazu, opartego na 

duchu zdobywczym, duchu dumnym i charakteryzującym się brakiem 

poszanowania Bycia: racji bez racji tego, co udziela się człowiekowi. Jeśli 

(zatem) owo das Sein miałoby przeświadczać o człowieczeństwie, istocie 

nas, a także istocie naszego świata, to zasadnym staje się pytanie – czym 

ono jest? 

Powołane do takich inwestygacji przytomne Dasein – jestestwo jest 

przecież (gdy nie popadnie w modi nieautentycznego egzystowania, 

w domenę genialnie opisanego przez Heideggera „Się‖ (das Man), 

odbierającego nam to wszystko, czym naprawdę jesteśmy) jedynym 

kluczem do rozwiązania tej odwiecznej zagadki Istnienia, jego sensu, 

dziania się, w ramach świata, w którym przyszło nam egzystować. Ale 

czym – bo przecież to najważniejsza kwestia – jest owo Bycie? Heidegger 

przestrzega przed starym błędem metafizyków. Jakakolwiek definicja, 

jakakolwiek próba wtłoczenia Bycia w kategorie, formy logiczno-

semantyczne, wysiłki reifikacyjne, byłaby zamachem na jego status 

pozostawania tak wszechobecnie bliskim, ale zarazem niezwykle dalekim, 

bo przecież sławetna już różnica ontologiczna mówi wprost o Byciu bytu, 

a więc jedności w rozróżnialności pomiędzy das Sein i Seiende. Widać 

w tym nakazie postulat ich rozdzielenia, a nie sprowadzania, jak to czyniono, 

jednego do drugiego. W [4] czytamy: „Bycie – to ono samo‖. 

4. Odkrycie „natury buddy” według zen 

Japoński zen, wyrosły na gruncie bogatej tradycji buddyzmu, również 

opiera się na poziomie egzystencjalnym – jest drogą do odnalezienia 

ostatecznej wolności, która prowadzić ma poprzez odnalezienie w sobie 

samym „natury buddy‖, czyli istotowego, egzystencjalnego sensu własnego 

istnienia. Pozornie już tutaj wydaje się, że brak podstawowej analogii, 

o jakiej od początku mówimy. Tu pytanie stricte filozoficzne, w jak 
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najbardziej zachodnim rozumieniu filozofii – o pierwotny sens. A tu pytanie 

konkretne i praktyczne – o drogę do osiągnięcia upragnionego celu, jakim 

jest wolność. Jednak w gruncie rzeczy w tym właśnie momencie 

rozpoczyna się dwutorowość zapisu na naszym filozoficznym kamieniu 

z Rosetty. Innymi słowami, innymi kategoriami i w obrębie innych 

paradygmatów, zadane są dwa inne pozornie pytania, sięgające ku temu 

samemu. To, co zen nazywa „naturą buddy‖, jest esencją bytu, jego „jak‖ 

i „że‖, odpowiedzią na wszystkie pytania. Wskazanie na potrzebę 

odsłonięcia tej esencji jest odpowiedzią na potrzebę praktyczną i konkretną 

– potrzebę wolności – ponieważ, jak powtarzają wszelkie nurty buddyjskie, 

nie tylko japoński zen, pierwotna i istotowa wolność jest równie pierwotnie 

i istotowo obecna, co zasłonięta. Droga do wyzwolenia, sztandarowe hasło, 

pod którym rozwijała się refleksja intelektualna w Indiach, gdzie narodził 

się buddyzm, to w istocie postulat odkrycia źródeł wszelkiego bycia. 

Wedle D.T. Suzukiego wszelkie systemy filozoficzne, wszelkie w ogóle 

filozofowanie, celujące w formowaniu jakichś danych metafizycznych, nie 

będzie w stanie doprowadzić do tego celu. Podobnymi słowami o filozofii 

wyrażają się obaj myśliciele – filozofowanie bardziej zafałszowuje, 

zakrywa prawdę, niż daje do niej dostęp. Podejmując wyzwanie owego 

pierwotnego pytania, należy zejść ze ścieżki filozofowania, czyli ścieżki 

oczywistej i narzucającej się; ścieżki wygodnie przetartej, szerokiej 

i prowadzącej na manowce, bo niechcący zadeptującej to, co najważniejsze. 

Jak mówi Heidegger – zamazującej podstawowe pytanie o bycie w błędnym 

przekonaniu, iż nie ma tutaj potrzeby o nic pytać. Jak mówią mistrzowie zen  

– błędnej, bo cudzej. Nie można odpowiedzi na podstawowe pytanie uzyskać 

z zewnątrz, dlatego nie ma sensu szukać jej w systemach filozoficznych. 

I pytanie, i odpowiedź są w najwyższym stopniu osobiste i własne, dlatego 

wszelka usystematyzowana refleksja może być co najwyżej bladym 

odblaskiem; odbiciem księżyca w wodzie, którego nie można brać za sam 

księżyc, jak powie Suzuki. 

Świadoma rezygnacja z oparcia o konkretną metafizykę, próba wypra-

cowania drogi poznania wychodzącej od konkretnego, już danego 

i najosobiściej znanego, zawsze mojego podmiotu – to wspólna płaszczyzna 

egzystencjalna obu myśli, która może pozwolić na przejście pomiędzy 

paradygmatami – jako że stawia się u podstawy wszelkich paradygmatów. 

I jako taka ukazuje się także w roli czynnika sprawczego, wpływającego na 

wszelką metafizykę. Jest to myślenie, jak określił Steffney [5], trans-

metafizyczne – odkładając na bok rozwiązania metafizyczne, sięga ku 

bezpośredniemu doświadczeniu tego, co metafizykę poprzedza i gruntuje. 

Może więc zostać potraktowana jak ów fundamentalny punkt wyjścia, od 

którego rozchodzą się wszelkie drogi. Może stać się narzędziem do 
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zrozumienia wielości i różnorodności tych dróg – także dróg, jakimi 

w różnych kręgach wędruje refleksja metafizyczna.  

Zen, przynajmniej według słów Suzukiego [6], powtarzanych przezeń 

niejednokrotnie, nie jest w ogóle żadną filozofią. Nie jest to system 

filozoficzny, doktryna czy zespół doktryn, wyjaśniających świat. Nie jest to 

też system religijny, światopogląd czy zespół pouczeń i nakazów 

moralnych. Nie ma w sobie żadnej stałej, ukonstytuowanej na trwale treści. 

Zen jest w istocie praktyką, na gruncie teoretycznym więc może być 

jedynie drogowskazem, wskazówką ukazującą kierunek do celu. Droga do 

tego celu jest indywidualna i praktyczna, bo i cel jest taki – ostateczna 

wolność, której doświadczyć ma praktykujący. 

Uzyskanie owej wolności, czyli wyzwolenie, to cel ostateczny większości 

koncepcji wschodnich, zarówno filozoficznych, jak i religijnych. Już na 

gruncie indyjskim, gdzie narodził się buddyzm, ta perspektywa 

praktycznego osiągnięcia indywidualnego celu, jakim jest wyzwolenie, 

przenika większość koncepcji filozoficznych i odbija wyraźny ślad we 

wszystkich wytworach kultury. Jakkolwiek różnorodnie może być 

rozumiane i definiowane wyzwolenie, zazwyczaj wymaga odkrycia istoty 

własnego bycia i zrealizowania jego potencji. Można je zatem określić 

terminem Heideggera – jako ek-sistencję, bycie otwarte, wystawienie się na 

odkrytość bytu. Podobnie jak Heidegger naciska na sięganie do źródeł 

bycia, na odsłonięcie tego, co się w świecie – w bycie – otwiera 

rozumiejącemu Dasein, tak też i buddyzm zen naciska na rozpoznanie tego, 

co ukryte, ale zawsze źródłowo obecne, na zrealizowanie „natury buddy‖ 

jako istoty podmiotu i świata zarazem [7].  

Stwierdzenie Suzukiego, że zen nie jest żadną filozofią, oczywiście nie 

jest całą prawdą. Zen ma długą i skomplikowaną historię, bogatą tak 

czasowo i geograficznie (od Indii, w których narodził się buddyzm, przez 

Chiny, gdzie przekształcił się w chan, do Japonii), jak i ogromem literatury, 

także filozoficznej. Jednak to zapewnienie Suzukiego jest bardzo „w duchu 

zen‖. Jako doktryna praktyczna, zen odżegnuje się zarówno od 

skodyfikowanych norm moralnych i społecznych (które musiałyby się 

opierać na jakichś uzgodnieniach teoretycznych), jak i od jednoznacznej 

bazy metafizycznej. Wszelka metafizyka, wszelkie filozofowanie w ogóle, 

wypływa co prawda z rozpoznania owego egzystencjalnego źródła, ale 

zaciera obraz drogi, którą przeszło, przede wszystkim dlatego, że jest 

aktywnością intelektu. Podobnie jak Heidegger zatratę prawdziwego sensu 

bycia upatruje w intelektualności filozofii Zachodu, rozpoczynającej się 

wraz z Platonem, tak i mistrzowie zen w próbach racjonalnego opisania 

świata widzą zasłonięcie jego prawdziwej natury. 
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5. Prawda doświadczenia 

Poznanie rozumowe, przykładanie do świata kategorii logicznych 

i próba opisania go przy pomocy intelektu nie jest w stanie osiągnąć celu, 

jest bowiem poznaniem zapośredniczonym. A w pośrednictwie traci się to, 

co najistotniejsze, co nie poddaje się translacji, nie może zostać ujęte 

„jakoś‖, z tej czy innej perspektywy, w takich czy innych kategoriach. Dla 

zenu już sam język jest narzędziem przekładu, pośrednikiem 

zafałszowującym istotę przekazu. Zapożyczając znów do zenu terminologię 

Heideggera – pośrednictwo intelektu, logiki i języka to wytwarzanie 

dystansu pomiędzy podmiotem a przedmiotem, traktowanie bytów 

poznawanych jako obecnych, zamiast jako bezpośrednio danych, otwartych 

dla podmiotu bytów poręcznych. Wszelkie teorie na temat rzeczywistości, 

sformułowane językiem racjonalnym, są swego rodzaju „zamrożeniem‖ 

świata w tym konkretnym jego obrazie, ograniczają go swymi kategoriami, 

a więc – zniewalają. Rozumowe i logiczne pojmowanie świata jest jednym 

z tych czynników, które oddalają człowieka od ostatecznej wolności. 

Raczej więżą go w jego własnych ustaleniach, które raz sformułowane 

zmuszają do poddania się im w każdym przejawie życia. Stąd tak mocny 

nacisk w pouczeniach zen na transcendowanie nie tylko tendencji do 

tworzenia uporządkowanych, racjonalnych systemów filozoficznych 

i logicznych obrazów świata, ale wręcz – pozornie samobójcze i samo-

sprzeczne – stałe hasło odejścia od samego języka i językowego obrazu 

świata. Każda próba ujęcia w słowach jakiejś prawdy, doświadczanej 

bezpośrednio, jest zniweczeniem dostępności tej prawdy.  

Jak mówi Heidegger, prawda pierwotnie nie tkwi w sądzie, ale w samym 

bycie. Umieszczenie prawdy w intelekcie – przyjęcie klasycznej 

korespondencyjnej teorii prawdy – jest zapoznaniem pierwotnego poziomu 

prawdziwości i przesunięciem jej ku efektom poznania. To jednak jest już 

pewnego rodzaju zapośredniczenie, jak sugeruje filozofia zen; odejście od 

samego doświadczenia prawdziwości ku uformowaniu go w jakieś stałe 

ramy. Zgodnie z twierdzeniem Heideggera – umieszczenie prawdy w sądzie 

jest jedną z przyczyn ukonstytuowania się owej zasłaniającej filozofii 

zachodniej, z jej podstawowymi dogmatami metafizycznymi i skupieniem na 

bytach, przede wszystkim z podziałem na realny i idealny sposób istnienia 

(odróżniający rzecz poznawaną od sądu do niej się odnoszącego). Taki mniej 

więcej mechanizm zasłaniania czy zapośred-niczenia może mieć na myśli 

zen, gdy mówi o chybiającym celu intelektualnym opisywaniu 

rzeczywistości, opartym o podstawowy dualizm podmiotu i przedmiotu. 

Bezpośredniość bowiem jest domeną doświadczenia, a nie poznania 

rozumowego. Indywidualne, osobiste doświadczenie jest jedyną ścieżką do 

osiągnięcia celu z istoty indywidualnego, jakim jest stan wyzwolenia.  
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Jak jednak uzyskać owo doświadczenie, jeśli nie na drodze poznania? 

Wszak wskazywany przez zen cel jest celem z gruntu poznawczym – stan 

wyzwolenia to rozpoznanie natury buddy w sobie samym, uzyskanie 

dostępu do prawdy już zawsze obecnej w istocie bycia. Poznanie to ma być 

bezpośrednie i równie bezpośrednio nie tylko ujawniające swą treść, ale 

realizujące ją – sprawiające, że „natura buddy‖, esencja bytu podmiotu, 

zostanie niejako „uruchomiona‖ dla niego.  

Zen mówi o medytacji – o praktyce zazen, czyli „siedzenia w zen‖. 

Samo uznanie medytacji za metodę do wyzwolenia jest spadkiem, jaki 

japoński zen odziedziczył po pierwotnym buddyzmie indyjskim. Japońskie 

słowo zen jest przecież fonetycznym przełożeniem chińskiego terminu 

ch’an, który z kolei jest fonetyczną wersją sanskryckiego terminudhyāna, 

oznaczającego właśnie medytację. Jednak rozumienie medytacji w buddyzmie 

zen różni się od tego, jakie proponowały nurty indyjskie. 

W rozumieniu indyjskim – także niejednorodnym, co należy podkreślić, 

choć dającym się zgeneralizować – medytacja miała być praktyką 

rozpoznawania prawdziwej natury przedmiotu dzięki stopniowemu 

docieraniu doń poprzez odrzucanie tego, co zewnętrzne, nałożone czy 

złudne. Równocześnie z istotą przedmiotu odsłania się także istota samego 

podmiotu – i docelowo o nią właśnie chodzi, o samą świadomość, zdolną 

stawiać przed sobą obiekty i treści poznania. W systemach indyjskich 

praktyki medytacyjne zostały bardzo skrupulatnie skategoryzowane 

i usystematyzowane, czemu towarzyszył także rozwój koncepcji epistemo-

logicznych i metafizycznych, czerpiących z wyników medytacji oraz 

namysłu nad nią. Dla zenu jednak indyjska tendencja do systematyzowania 

i metafizyki nie jest drogą odpowiednią.  

W praktyce medytacyjnej zen także prezentuje się pewne tradycyjne 

tematy czy obiekty, które mają być przedmiotem koncentracji. Jednak 

przedmiotami tymi są szczególnego rodzaju wypowiedzi – kōany  

– charakteryzujące się paradoksalnością, a nawet nielogicznością. Jeśli 

namysł nad tego rodzaju obiektami może doprowadzić do odkrycia jakiejś 

prawdy, to będzie to co najwyżej potwierdzenie przekonania zen, że rozum, 

logika i język nie są odpowiednimi narzędziami do poznania esencji bytu. 

W medytacji zen nie chodzi o uzyskanie konkretnych efektów 

poznawczych dzięki medytowanemu tematowi, ale o wytworzenie 

szczególnego stanu umysłu. Stanu, dzięki któremu oderwanie się od 

intelektu i logicznego myślenia może stać się możliwe.  

Zadanie to wydaje się karkołomne, bo niezależnie od tego, jak często 

i głośno powtarzałoby się, iż racjonalne poznanie nie jest poznaniem 

prawdziwej natury świata, intelekt i racjonalność pozostaną podstawowym 

sposobem odnoszenia się człowieka do rzeczywistości. Jak wyraźnie by nie 

mówić, że język nie potrafi opisać świata – będzie się to mówić słowami, 
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bo inaczej się nie da. Dlatego jako tematy medytacji mistrzowie zen podają 

paradoksalne kōany, zaprzeczające prawom logiki. Nielogiczne sfor-

mułowania, jak te mówiące o „pierwotnym obliczu sprzed narodzin‖, czy 

słynnym „dźwięku klaskania jedną ręką‖, albo zupełnie nierelewantne 

odpowiedzi na pytanie o istotę buddyzmu czy naturę buddy, których 

kolekcje Suzuki chętnie ukazuje
4
, wskazują właśnie na niemożność 

językowego ujęcia esencjalnej prawdy. Dzięki temu mają też ukazać inną 

drogę, właściwszą, do poznania odpowiedzi na podstawowe pytania  

– drogę rezygnującą z rozumowania i logicznych stwierdzeń wyrażonych 

w języku. 

Medytacja zen, opierająca się o rozważanie paradoksalnych 

wypowiedzi, nie ma więc doprowadzić do kolejnej wypowiedzi, która 

opisywałaby „prawdziwiej‖. Nie ma skutkować konkretnym efektem 

poznawczym – dotarciem do prawdziwej natury przedmiotu, odkryciem 

prawdy. Stan umysłu, o który chodzi praktykom zen, to swego rodzaju 

„osłabienie czujności rozumu‖, wzbudzenie wątpliwości w intelekt, dzięki 

czemu być może znajdzie się w świadomości miejsce na zupełnie inną 

postawę. Dopiero ta szczególna postawa, owo „nastrojenie zen‖ pozwoli 

rozpoznać „naturę buddy‖, uzyskać dostęp do samego bycia, w którym 

ujrzy się jego sensowność. Prawda i sens bycia nie jest bowiem 

wypowiadalna – jest właśnie czymś innym niż językowa czy rozumowa 

logika. Chodzi tu o szczególny akt świadomościowy, akt bezpośredniego 

wglądu – nazywanego oświeceniem, satori – w którym, podobnie jak 

opisują to mistycy wszystkich kultur, dzięki nagłej i niezapośredniczonej 

intuicji zyskuje się kontakt z esencją rzeczywistości. Jak pisze Suzuki  

– „kiedy z tego czy innego powodu umysł jest gotów, wystarczy, że 

przeleci ptak, zadzwoni dzwon, i w mgnieniu oka powracamy do swej 

pierwotnej siedziby, innymi słowy, odkrywamy jaźń, która stała się 

prawdziwa. Od samego początku nic nie było przed nami ukryte, wszystko, 

co pragnęliśmy ujrzeć, mieliśmy przez cały czas przed sobą, tyle tylko, że 

zamykaliśmy na to oczy‖ [8, s. 121]. 

Jest to w istocie akt mistyczny – wykracza poza możliwości 

intersubiektywnego opisu, nie daje się zracjonalizować, jest nagły i nieo-

                                                                 
4 Choćby w[8], gdzie wylicza następujące odpowiedzi na pytanie o Buddę: „Ktoś ulepiony 

z gliny i przystrojony błotem.‖, „Nawet najlepszy malarz nie potrafi go namalować.‖, „Ten, 

któremu oddają cześć w świątyni Buddy.‖, „Masz na imię Yecho.‖, „Skrobaczką, na której 

zaschło błoto.‖, „Spójrz na te wschodnie góry, przesuwające się nad falami.‖, „Tylko bez 

bredni.‖, „Zewsząd otaczają nas tutaj góry.‖, „Bambusowym zagajnikiem u stóp wzgórza Czang-

lin.‖, „Trzema funtami lnu.‖, „Usta są bramą nieszczęścia.‖, „Oto fale przetaczają się 

płaskowyżem.‖, „Spójrz na kłusującego trójnogiego osła.‖, „Wyrosła trzcina przebijając się przez 

nogę.‖. „Oto idzie człowiek z piersią odsłoniętą i całkiem nagimi nogami.‖ (s.100). 
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czekiwany – nawet jeśli poprzedzony wieloletnią praktyką przygotowawczą  

– i obejmuje swoim zasięgiem całość podmiotu i rzeczywistości. Jest także 

aktem transformującym – odkrycie „natury buddy‖, czyli dotarcie do samego 

źródła istnienia, jest równocześnie realizacją tej natury, jest faktyczną 

przemianą świadomości i bytu. Uświadomienie esencjalnej wolności jest 

aktem wyzwolenia się. 

Gdybyśmy próbowali przybliżyć te wskazówki zen językiem Heideggera, 

trzeba by znowu wskazać na wyróżnione przez niego momenty strukturalne 

jestestwa, które nazywa „właściwymi‖, a które leżą u podstawy podejścia 

zracjonalizowanego i „powszechnej wykładni‖ świata i siebie. Praktyka 

koncentracji na kōanie ma doprowadzić do stanu, w którym podmiot 

rezygnuje z zasłaniającego istotę spojrzenia na byty jako odrębne od siebie, 

określone i określalne, obecne przed nim jako przed-mioty. W zamian 

powinien powrócić do pierwotnej otwartości – własnej otwartości bycia, 

w której byt także się otwiera, ujawnia swoją prawdę dla rozumienia. 

Rozumienia pojmowanego według Heideggera nie jako aktywność 

intelektualna, ale jako pierwotny egzystencjał, charakter otwartego bycia, 

w którym Dasein odnosi się do siebie i innych bytów w sposób autentyczny. 

Drugi sposób dotarcia do realizacji wyzwolenia, jaki podają mistrzowie 

zen, to zagłębienie się w doświadczaniu codzienności. W rzeczywistości 

klasztorów zen realizuje się to przez nakaz wykonywania pracy, 

codziennych obowiązków utrzymywania siebie i zakonu. Mnisi zen sami 

zarządzają swoim klasztorem, uprawiają ziemię, produkują żywność 

i odzienie. Nacisk na pracę nie jest tylko elementem etycznej dyscypliny, 

ale właśnie centralną praktyką zen. Doświadczenie bezpośredniego 

działania, kontaktu ze światem na najbardziej prymarnym, poza-

intelektualnym poziomie, jest także drogą do osłabienia tendencji 

intelektualizacji. Wykonywanie pracy fizycznej może wywołać ów 

szczególny stan świadomości, pozwalający na dotarcie do „natury buddy‖  

– o ile pracuje się ze skupieniem na tym tylko, co się robi. Bez „uciekania 

myślą‖ ku czemukolwiek innemu, ale zagłębiając się w samą wykonywaną 

czynność – i bez poddawania jej analizie rozumowej. Pozostaje się wtedy 

w kontakcie z bytem na poziomie, który Heidegger określa poręcznością  

– odnosząc się do napotykanego bytu jako nadającego się do czegoś, 

spełniającego jakąś rolę. Jak mówi Heidegger, ten sposób odnoszenia się 

jestestwa do napotykanych bytów, czyli zatroskanie, jest pierwotnym 

sposobem bycia-w-świecie, bardzo istotnym, a pomijanym przez filozofów. 

Rozumieli oni bowiem byt raczej jako obecny – tj. jako przedmiot, 

postawiony przed poznającym jestestwem w pewnym dystansie, niejako 

wydzielony ze swego własnego bycia w obrębie całego świata, wyabstra-

howany i dostępny dla poznania. Dasein niejako „cofa się‖ przed bytem 

pojmowanym w zatroskaniu (jako poręcznym), tworzy dystans, by 
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umożliwić poznanie. Poznanie bytu jako obecnego ma zatem oparcie 

w pierwotniejszym odnoszeniu się do bytu jako poręcznego. Bez 

systematyzowania tego w swoistej terminologii, filozofia zen zdaje się 

przekazywać analogiczny przekaz – odnoszenie się do świata bezpośrednio, 

nie w postawie poznającej (abstrahującej, analizującej, intelektualizującej), 

ale w postawie działania, bezpośredniej aktywności, skupienie się na 

samym procesie, jest sposobem dotarcia do esencji bytu, bo w tej 

aktywności właśnie jest esencja. Odsunięcie się i refleksja mogą zrodzić 

filozofowanie – namysł nad bytem – ale są zerwaniem tej bezpośredniej 

łączności, która tkwi w działaniu. 

6. Wolność bycia 

Dotarcie do „natury buddy‖, czyli „powrót do pierwotnej siedziby‖, 

albo – terminami Heideggera – do nieustannie prezentującego się, 

otwartego bycia bytu, a więc odkrycie autentycznej egzystencji, jako 

doświadczenie wyzwalające powoduje całkowitą przemianę podmiotu. 

W chwili uzyskania oświecenia wszystko się zmienia – choć wszystko 

pozostaje takie samo – bowiem doświadczenie satori, „uzyskanie nowego 

punktu widzenia‖, jest ujrzeniem sensu egzystencji w niej samej, 

w codziennym doświadczeniu, w aktywności, w dzianiu się świata. Jest to 

doświadczenie wyzwalające, gdyż ukazuje jaźni jej własną wewnętrzną 

wolność. Mówiąc o poczuciu wewnętrznej wolności, Suzuki ujmuje ją 

między innymi w kategoriach twórczości artystycznej – człowiek zen jest 

artystą, bowiem podobnie tworzy, przekształca swoje doświadczenie 

w kreację, w sposób wolny kształtuje siebie i swoje postrzeganie świata. 

Pisze: „Człowiek zen jest artystą. Podobnie jak rzeźbiarz, który wydobywa 

kształt ukryty głęboko w biernej materii, człowiek zen przekształca swoje 

życie w twórcze dzieło‖ [9, s. 11]. 

Poczucie istotowej, wewnętrznej wolności i życie twórcze – podobny 

wydźwięk mają określenia Heideggera, mówiące o jestestwie, które jest na 

sposób autentyczny. Rozumienie bycia, ów egzystencjał struktury 

jestestwa, umożliwiający mu otwartość, powoduje, że odkrywają się przed 

nim jego własne możliwości. Rozumieć znaczy tu więc: móc być w pewien 

sposób. Możliwości egzystencjalne Dasein są częścią jego struktury 

ontologicznej. Na poziomie ontycznym są one realizowane na zasadzie 

decyzji – jestestwo poddaje się jednym możliwościom, przez co inne omija. 

Jest zawsze w jakiejś aktualności, a równocześnie w możności bycia czymś 

jeszcze – jak pisze Heidegger, Dasein rzutuje siebie na swoje możliwości, 

antycypuje się. A więc nieustannie tworzy siebie samo. 

Poczucie wewnętrznej wolności, uzyskane dzięki wglądowi we własną 

istotę i odkryciu sensu całości istnienia – to fundamentalne składowe 
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najgłębszych ludzkich dążeń i punkt wyjścia do satysfakcjonującego życia, 

do nieskrępowanego samostanowienia i kształtowania otaczającego świata. 

Takiego punktu wyjścia potrzebuje i domaga się – na poziomie 

egzystencjalnym – świadoma ludzka jaźń, jestestwo, Dasein; człowiek. 

Człowiek jako jestestwo, jako byt rozumiejąco odnoszący się do swojego 

bycia, jako Oświecony, może kształtować samego siebie i kształtuje swoje 

otoczenie; jest twórcą kultury. 

7. Drogowskaz do porozumienia 

Oczywiście, faktyczną analizę porównawczą filozofii zen i ontologii 

fundamentalnej Heideggera można by prowadzić na różne sposoby, 

znajdując dalsze zbieżności oraz liczne różnice. Jednak tym już zajmowało 

się wielu badaczy, a nam nie o to chodziło. Ten krótki, ledwie dotykający 

tematu przegląd jest tylko ilustracją pewnej możliwości, zarysowanej na 

wstępie. Możliwości potraktowania tych dwóch dróg refleksji jako 

swoistego drogowskazu (zgodnie z intuicją zen, który podkreśla, że całe 

jego nauczanie jest jedynie wskazówką, mającą prowadzić do samodzielnego 

osiągania prawdy), ukazującego sposób osiągnięcia porozumienia. 

Wszelkie przejawy kultury – systemy filozoficzne i społeczne, doktryny 

religijne i normy etyczne, także sztukę, rytuały społeczne i wytwory 

materialne – potraktujmy jako wywiedlne z tej pierwotnej postawy 

samorozumienia bycia. Bo wszak, jak wskazuje Heidegger, racjonalizacja 

rzeczywistości, publiczna wykładnia „Się‖ jest równie nieodłączna od 

struktury ontologicznej jestestwa, jak jego bycie otwarte. Zasłonięcie jest 

częścią odkrycia. Tworzenie uporządkowanej, pojmowalnej rzeczywistości, 

w której człowiek może na co dzień funkcjonować, jest efektem 

projektowania siebie, owego rzucenia siebie na świat i świata na siebie. 

W praktycznych zaleceniach zenu najwyraźniej może widoczny jest ów 

nieustanny ruch pomiędzy byciem „właściwym‖ a „niewłaściwym‖, 

między Przebudzeniem a ułudą. Obie postawy współistnieją ze sobą, i nie 

można ich rozdzielić. Nirwana jest sansarą, sansara jest nirwaną – jak może 

powiedzieć buddysta indyjski. Przebudzenie i ułuda są zawsze wspólnie 

obecne, jak wskazują pisma Dōgena [11].  

Dla przedstawiciela kultury Zachodu – skupionej na postawie 

racjonalnej, jak wskazywał Heidegger – przypomnienie o pierwotnym 

przebudzeniu jest może potrzebą bardziej palącą, i tutaj podejście 

japońskiego buddyzmu do wielości rozwiązań metafizycznych może stać 

się pouczającym przykładem. Tak jak filozofia zen swobodnie porusza się 

pomiędzy licznymi metafizykami, niejednokrotnie wzajemnie sprzecznymi, 

znajdując w każdej z nich coś prawdziwego i nieprawdziwego zarazem, co 

przybliża doświadczenie „natury buddy‖, przekraczające wszelkie 
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systematyki, tak być może i przedstawiciel kultury zachodniej – a w istocie 

każdej kultury, biorącej udział w obecnym globalizacyjnym zmieszaniu  

– powinien napotykane wokół fakty kulturowe rozważać jako cząstkowe, 

indywidualne wyrazy zrozumienia pewnej pierwotnej egzystencjalnej 

prawdy. Przez sięganie do źródeł poprzez to, co z owych źródeł wypływa, 

można różne przejawy kultury niejako oświetlić pierwotnym rozumieniem, 

odnaleźć ich prawdziwość. Wtedy możliwy będzie dialog, bo każde 

rozumiejące jestestwo może dodać swoje rozumienie do cudzego, budując 

całość bardziej złożoną, bardziej wieloznaczną i niestałą, a przez to 

wyraziściej wskazującą na swoje źródło w wiecznie twórczym i nieustannie 

spełniającym się byciu.  

Filozofia Heideggera, mimo jego wprost wyrażanej niechęci do 

poprzedzającej go zachodniej tradycji filozoficznej, jest nadal bardzo 

„zachodnim‖ przedsięwzięciem w swej zewnętrznej formie. Odrzucając 

intelektualizacje zachodnich metafizyk, Heidegger sięga do poziomu 

egzystencjalnego, który badać chce fenomenologicznie, jednak rezultaty 

swego namysłu formuje w bardzo uważnie, skrupulatnie dobranym języku, 

mającym na celu opis jak najbardziej adekwatny. Podchodzi do języka 

nowatorsko, tworząc nowe określenia i relacje, jednak – przynajmniej 

w Byciu i czasie [3], poświęconym sformułowaniu ontologii fundamentalnej  

– nadal stara się zbudować obraz jednoznaczny. Kultury Wschodu, zawsze 

podejrzliwe wobec mocy i zdolności języka, swobodnie rezygnują ze 

stałości i jednoznaczności wyrazu, posługując się często metaforą, 

analogią, wypowiedzią poetycką – bardziej wywołując pewien odzew 

w odbiorcy, niż prezentując mu jednoznaczny komunikat. Dlatego w zale-

ceniach buddyzmu zen znajdziemy wskazówki oparte na różnorodnych 

dyskursach, i dlatego też propozycja Heideggera mogła zostać przyjęta 

przez filozofów japońskich jako jedna z możliwych postaw, na których 

można budować wielopłaszczyznową refleksję intelektualną.  

Równocześnie jednak nacisk na rezygnację z podejścia metafizycznego, 

z owej ontologii bytów, „zamrażającej‖ świat w jednoznacznych 

kategoryzacjach, jest ze strony Heideggera dokonaniem szalenie istotnym 

dla celu porozumienia między kulturami. Ukazuje bowiem odbiorcy 

przygotowanemu przez paradygmat Zachodu możliwość przekroczenia go 

ku perspektywie bliższej spojrzeniom Wschodu – spojrzeniom pod-

kreślającym źródłową dynamiczność rzeczywistości, ów nieustanny ruch 

tam-i-z-powrotem, od oświecenia do ułudy i odwrotnie; poszukiwanie 

istoty nie w bycie, ale w byciu; w działaniu i relacjach.  

To dlatego właśnie myśl Heideggera mogła stać się tak cennym 

narzędziem wyjaśniania istoty buddyzmu zen. I dlatego także, na co 

wskazywała już Hirsch [12], dzięki Heideggerowi przez bramę zenu 

otwiera się dla człowieka Zachodu droga do pozostałych filozofii 
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wschodnich. Dzięki zakorzenieniu japońskiego zenu we wcześniejszych 

paradygmatach może on pomóc dotrzeć do ściśle praktycznej 

konfucjańskiej myśli społecznej Chin. A poprzez związek z jeszcze 

starszymi swymi źródłami może także wspomóc rozumienie filozofii 

indyjskich – choć one, mimo że Heidegger sam nigdy nie byłby skłonny 

tego przyznać, rozwijały się w istocie ścieżką równoległą do filozofii 

zachodnich, preferując analizę bytu i skupiając się na precyzyjnych, 

subtelnych rozróżnieniach metafizycznych. Dodawały do tego jednak ów 

naczelny postulat poszukiwania przede wszystkim oświecenia i wyzwolenia  

– różnorodne systemy filozoficzne można zatem ująć jako cząstkowe 

aktualizacje owego pierwotnego zrozumienia. 

Można by zarzucić temu rozumowaniu, że samo zaprzecza jednemu 

z kluczowych swoich punktów, tj. sięganiu do źródeł, skoro jedna ze stron 

porównania jest współczesnym, wyrażonym zachodnim językiem, 

przedstawieniem wiekowej tradycji, mającej bogatą literaturę w japońskim, 

chińskim i językach indyjskich. Jednak to właśnie, że opracowania 

Suzukiego stały się tak popularne na Zachodzie, jest najlepszym dowodem 

wstępnej tezy niniejszego artykułu. Dopiero gdy ukaże nam się obca myśl 

w szatach tego, co już znane, możemy faktycznie zacząć ją zgłębiać. 

Potrzebny jest tłumacz, by zrozumieć to, co obce. I tylko dzięki temu, że 

możemy spojrzeć na tradycję zenu w jej współczesnym przedstawieniu, 

odartym z charakterystycznego języka przekazów religijnych i obcych 

schematów pojęciowych, w uproszczonej, ale i oczyszczonej z wiekowych 

narzutów postaci prostego nakazu poszukiwania wolności, możemy 

uchwycić to, o co w niej prymarnie chodzi. Zwłaszcza, jeśli spróbujemy 

sobie pomóc pewną protezą językową i pojęciową, jaką jest nałożenie na 

ten przekaz terminologii mającej źródło w kulturze Zachodu.
5
 I dzięki temu 

w dalszych krokach może stać się możliwe także przeniknięcie przez 

bardziej tradycyjne w formach jej przejawy. Tym właśnie tropem idąc, jaki 

tu chcieliśmy zarysować – tropem rozpoznawania konkretnych aktualizacji 

pierwotnego doświadczenia wewnętrznego sensu. 

  

                                                                 
5 Także teza, głoszona np. przez Maya [10], że Heidegger sam był w tak dużym stopniu pod 

wpływem filozofii wschodnich, że w gruncie rzeczy „przepisywał niemal słowo w słowo‖ 

sformułowania z tekstów taoistycznych czy zen, tworząc swoją ontologię fundamentalną – nawet 

jeśli jest prawdziwa, czego nie chcemy rozstrzygać – nie zaburza naszego spojrzenia. Co 

najwyżej przesunie nieco akcent ku samej osobie Heideggera, jako tego, który zdołał wyrazić 

myśl Wschodu zachodnim językiem, czyli dokonać części tego zadania, jakie podjął także 

D.T. Suzuki. 
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8. Krok ku przyszłości 

Zatem wartość tytułowego zestawienia tkwi nie w tym przede 

wszystkim, że wzbogaca tradycję filozoficzną – i Zachodu, i Wschodu  

– oraz pozwala na mnożenie interpretacji, ukazujących być może jakieś 

nowe odczytania obu myśli źródłowych. Ta wartość liczy się dla 

środowiska akademickiego – jak można wnosić z licznych nawiązań 

i dyskusji, liczy się znacznie. Bardziej wartościowe w tych próbach jest 

wskazanie możliwości nawiązania faktycznego porozumienia i dialogu 

pomiędzy dwiema odrębnymi tradycjami filozoficznymi i kulturami – co 

jest potrzebą jak nigdy aktualną w obecnych czasach. Nie porozumienia 

między znawcami różnych tradycji filozoficznych, którzy mogą, 

korzystając z terminologii Heideggera i zenu, wymieniać się koncepcjami 

i ideami. Ale porozumienia na gruncie źródłowym – dzięki wskazówkom, 

dawanym przez obie te myśli, wedle których to nie wytwory intelektualne 

i nie oparte na nich praktyki kulturowe mogą być przedmiotem spotkania, 

ale sama droga, na której powstały. Spojrzenie na dowolną kulturę jako na 

przejaw aktualizacji pierwotnego doświadczenia egzystencjalnego może 

pozwolić na zrozumienie jego istoty. Jeśli uświadomimy sobie, że, by na 

modłę wschodnią użyć metafory, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 

dlatego właśnie, że pierwotnie prowadzą od Rzymu – możemy faktycznie 

dotrzeć do tegoż Rzymu, czyli do egzystencjalnego doświadczenia 

wolności, w której zrealizowany może zostać każdy projekt. 

Późniejszy Heidegger, po dokonaniu tak zwanego zwrotu, pragnie 

wyeliminować wszelkie subiektywizmy, psychologizujące antropologię, 

wolę odnośnie relacji Dasein z Byciem (teraz pisanym już jako Seyn). Jest 

ono, oczywista, dziejowe, skończone (w tym dzieli swą istotowość 

z jestestwem), jawiąc się na horyzoncie większości naszych poczynań 

w świecie, ale ta bezosobowa, bezpodmiotowa filozofia Bycia nakazuje  

– o ile o czymś takim można mówić na gruncie Heideggera – zwrot ku 

specyficznemu paradygmatowi troszczenia się i ek-sistowania w świecie. 

Bycie udziela się jako prawda, sens, pozostając niejako w najgłębszym 

ukryciu. Skrywanie to wymierzone jest przeciwko niepowołanym – tym, 

którzy chcieliby je opanować, zaprzęgając je do własnych – techno-

logicznych i utylitarnych – celów. A ono musi przecież pozostać wolne, 

choć z całą mocą dyktuje swe prawa, ale tylko tym, którzy uważnie 

wsłuchują się w jego przesłanie. To poeci, prawdziwi filozofowie myślący 

o jednym, ale w inny sposób, i ci wszyscy, którzy pozostają z dala od sfery 

wąsko pojętej pragmatyki dnia codziennego. Jest to zdaniem Heideggera 

zrąb autentycznego humanizmu, zrodzonego z rezygnacji człowieka-

podmiotu z owej hybris poznawczej, charakteryzującej się pragnieniem 
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władania i panowania. Byłyby to emocje, prowadzące jakże łatwo do 

zniszczenia bezcennej relacji jestestwa z jego Byciem. 

Patrząc więc z jeszcze innej strony – zaproponowane tutaj spojrzenie na 

możliwie przetłumaczalne języki filozoficzne to szansa dla samej filozofii 

zachodniej na powrót w miejsce jej od zarania należne i właściwe – przy 

tym, co najistotniejsze dla każdego człowieka, niezależnie od jego 

zainteresowania filozofią akademicką. Potraktowanie filozofowania jako 

źródłowo istotnej dla świadomej jednostki postawy rozumiejącej, celującej 

w odkryciu sensu dla siebie i świata – co z punktu widzenia paradygmatów 

Wschodu jest oczywiste, ale dla kultury zachodniej zapoznane – wydaje się 

projektem na dzisiejsze czasy wcale interesującym. Nie tylko w wyniku 

wymuszonych spotkań międzykulturowych, wywołujących częstokroć 

szok, współczesna kultura zachodnia cierpi na zagubienie. Być może 

rzeczywiście nazbyt daleko daliśmy się wytworom intelektualizacji 

odwieść od poczucia sensu. Być może rzeczywiście nazbyt daleko od 

źródeł szukamy teraz tego sensu; w przetworzonych po wielekroć, 

przemielonych przez różne publiczne dyskursy wytworach kultury tak 

dalece oderwanej od swych źródeł, że dryfuje w wytworzonej przez samą 

siebie pustce. Być może rzeczywiście czas najwyższy usiąść w zazen, 

otworzyć wewnętrzne oko i prześwietlić zasłonę ułudy. 
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Egzystencja autentyczna bytu ludzkiego w ontologii fundamentalnej 

Heideggera i koncepcji buddyzmu zen D. T. Suzukiego  

Streszczenie 

Istotowa rozbieżność między myślą Wschodu i Zachodu ciągle stanowi wyzwanie dla ludzi 

sztuki, filozofów i humanistów, którzy poszukują transcendujących różnice kulturowe 

koncepcji i idei. Dla wielu interpretatorów myśli Heideggera zachodzą istotne zbieżności 

między ontologią fundamentalną, antropologią Dasein, a pieczołowicie dokonywaną 

rekonstrukcją wielości wątków występujących w filozofii Wschodu, dokonaną przez 

jednego z najwybitniejszych znawców tej problematyki - D. T. Suzukiego. Zbieżność ta 

zostanie zaprezentowana w toku prezentacji, ukazując wspólne wątki ideowe, 

transcendujące granice kulturowe, czasowe i geograficzne. Wystąpienie odniesie się do 

tekstów Martina Heideggera, jak i do odpowiednio wybranych fragmentów różnych odmian 

filozofii buddyzmu zen. Uwzględnimy problemy czasowości bytu ludzkiego, projektów, 

dostępu do realnego świata, oraz specyficznie pojętych nastrojeń w tych obu filozofiach, 

które eliminują sztywne, racjonalistyczne paradygmaty kategoryzowania bytu i egzystencji.  

Tego typu komparatystyczne analizy uświadomić mają, nie tylko kręgom specjalistów, 

żywotność wzajemnych związków pojawiających się czasami w zupełnie nieprzewidzianych 

kręgach kulturowych i tradycjach filozoficznych. Co więcej, istnienie tych związków 

pozwoli na wykazanie współczesnej istotności filozofii dla możliwości zrozumienia 

wzajemnie przenikających się kultur i tradycji intelektualno-egzystencjalnych. Autorzy 

prezentacji będą starali się podkreślić aktualność tematyki światopoglądowej, która jest 

związana z obydwiema teoriami. 

Słowa kluczowe:Heidegger, Suzuki, buddyzm zen, ontologia fundamentalna 
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Koncepcja wiecznego powrotu tego samego 

kontra nihilizm w filozofii Fryderyka Nietzschego 

1. Wstęp 

Fryderyk Nietzsche pisał o swojej filozofii: „To, co opowiadam, jest 

historią dwóch najbliższych stuleci. Opisuję, co będzie, co inaczej już być 

nie może: pojawienie się nihilizmu‖ [1]. Z zacytowanego fragmentu zdaje 

się wynikać, że dzisiaj, ponad sto lat po śmierci autora przytoczonych słów, 

jesteśmy w połowie drogi prowadzącej do nadejścia nihilizmu. Jednak 

analizy przeprowadzone w niniejszym tekście nie będą skupiały się tylko 

wokół katastroficznych proroctw pustelnika z Sils-Maria, a na sporządzonym 

przez niego pozytywnym planie wyjścia z przewidywanego kryzysu. 

Nietzsche pojmował nihilizm z jednej strony jako zagrożenie, z drugiej zaś 

jako wyzwanie. Sam nihilizm filozof rozumiał jako proces stopniowej 

i nieuchronnej erozji znaczenia wartości moralnych w życiu człowieka. 

Proces ten był dla Nietzschego nieuchronny, gdyż wynikał z ugruntowania 

wartości moralnych w „zaświatach‖, a dokładniej w pozaświatowej wizji 

rzeczywistości jaką daje religia. Pogłębiająca się laicyzacja i potęgująca się 

wiara w rozum, które były widoczne już w czasach autora Poza dobrem 

i złem prowadziły go do jednego wniosku: trzeba znaleźć nowe kryterium 

dla wartości moralnych. W tym celu Nietzsche starał się jak najgłębiej wniknąć 

w istotę nihilizmu, zrozumieć go i opisać, by móc mu przeciwdziałać.  

Rozważania niemieckiego filozofa dotyczące nihilizmu łączą się z jego 

koncepcją wiecznego powrotu tego samego. Koncepcja ta miała stanowić 

punkt kulminacyjny, a zarazem zakończenie panowania nihilizmu. Pomimo 

pozornie trywialnego znaczenia koncepcji wiecznego powrotu – która zdaje 

się nie mówić nic ponadto, że wszystko będzie i jest odtwarzane 

w niezmienionej formie przez wieczność – okazuje się ona mieć kluczowe 

znaczenie zarówno dla problemu nihilizmu, jak i całej filozofii Nietzschego.  

Analiza tych dwóch elementów filozofii nietzscheańskiej – nihilizmu 

i koncepcji wiecznego powrotu – ma za zadanie pokazać ich nierozerwalny 

związek. Dodatkowo dokonane w tekście badania mają za zadanie ukazać 

filozofię Nietzschego bez odwracania wzroku od jej elementów kontro-

wersyjnych, niejasnych i często pomijanych u wielu innych komentatorów.  

                                                                 
1
 pawel.palasinski@gmail.com, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie, http://www.upjp2.edu.pl. 
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W wielu interpretacjach filozofii autora Tak mówił Zaratustra bowiem 

brak wzmianek o destruktywnej stronie koncepcji wiecznego powrotu. 

Przykładem takich objaśnień mogą być dzieła Karla Jaspersa, Martina 

Heideggera i Gillesa Deleuze'a. W liczącej niespełna pół tysiąca stron 

książce poświęconej filozofii Nietzschego Jaspers zmarginalizował 

znaczenie koncepcji wiecznego powrotu uznając ją przede wszystkim za 

ideę, która ma „podnieść człowieka na duchu‖ w obliczu panującego 

nihilizmu [2]. Heidegger natomiast rozumiał ideę wiecznego powrotu 

metafizycznie, jako sposób istnienia całej rzeczywistości, której istotą jest 

w filozofii nietzscheańskiej wola mocy [3]. Natomiast Deleuze zwraca 

uwagę na selektywny charakter idei wiecznego powrotu, która ma 

wykluczyć powracanie nihilizmu i pogłębiać aktywno-afirmatywny 

charakter rzeczywistości [4]. Wspomniani interpretatorzy myśli Nietzschego 

wykluczają lub pomijają destruktywną stronę koncepcji wiecznego 

powrotu, która może wpłynąć na myślenie człowieka o swoim życiu. 

Koncepcja ta, jak wynika z zapisków i dzieł Nietzschego, może prowadzić 

albo do przezwyciężenia nihilizmu, czyli zmiany dotychczasowego 

sposobu wartościowania moralnego, albo do pogłębienia nihilizmu 

wiodącego finalnie do czynnego zanegowania wartości własnego życia 

przez nihilistę, co oznacza, mówiąc wprost – popełnienie samobójstwa. 

2. Cztery okresy rozwoju nihilizmu 

Nie ulega wątpliwości, że problem nihilizmu w filozofii Nietzschego 

zajmuje pozycję wyróżnioną. Walter Kaufmann zauważa, że problem 

nihilizmu był dla autora Poza dobrem i złem najważniejszym i najdłużej 

analizowanym problemem [5]. Nietzsche zajmował się nim w ostatnich 

latach poprzedzających nadejście jego choroby, która niespodziewanie 

zakończyła okres jego filozoficznej aktywności. W analizach tego filozofa 

odnajdujemy określenie nihilizmu, jako procesu, w którym naczelne 

wartości [6] ulegają odwartościowaniu [6]. To bardzo ogólne określenie nie 

wyczerpuje jednak w pełni znaczenia opisywanego przez filozofa pojęcia. 

Wśród zapisków wydanych pośmiertnie oraz w opublikowanych pracach 

autora Tak mówił Zaratustra odnajdujemy wiele określeń nihilizmu. 

Znajdujemy również próbę opisania tego zjawiska jako procesu 

historycznego. Nietzsche w jednej z notatek wymienia cztery okresy 

rozwoju nihilizmu [6], którym można przypisać wiele – opisanych przez 

filozofa – jego form. Filozof opisuje nihilizm jako proces, w którym 

zachodzi stopniowa erozja znaczenia wartości moralnych dla ludzi. Proces 

ten opisał Nietzsche w czterech stadiach, które można powiązać 

z koncepcją wiecznego powrotu. 
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Na marginesie warto zaznaczyć, że próbę przypisania okresom 

nihilizmu form podjęła między innymi Elisabeth Kuhn [7, 8]. Jak zauważa 

Andrzej Kucner, komentując starania wspomnianej autorki, przedstawiona 

przez Kuhn interpretacja zawiera dosyć istotne braki, jak np. brak 

pierwszego okresu postępowania procesu nihilizmu, który wymienia 

Nietzsche (Okresu niejasności), poprzedzającego te ujęte przez Kuhn. 

Kontrowersje budzić mogą również ramy czasowe, przypisane przez 

autorkę każdemu z okresów. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że 

połączenie okresów nihilizmu z różnymi jego formami opisanymi przez 

Nietzschego, stanowi wyzwanie dla czytelnika i interpretatora jego myśli 

[8]. Podobną próbę opisania nihilizmu jako procesu znaleźć możemy 

w jednej z prac autora niniejszego tekstu [9]. 

Pierwszym wymienianym przez autora Wiedzy radosnej okresem 

rozwoju nihilizmu jest Okres niejasności. Nietzsche pisze o tym okresie: 

„Okres niejasności, wszelkiego rodzaju prób, które starają się zachować 

stare i nie zrezygnować z nowego‖ [6]. Pytanie, które rodzi się przy 

analizie tego krótkiego fragmentu brzmi: czym jest pojawiające się w tym 

tekście „stare‖, a czym „nowe‖? Fragment, który zawiera opis czterech 

okresów nihilizmu został zatytułowany przez Nietzschego Z historii 

nihilizmu europejskiego, co oznacza, że mowa jest w nim o wartościach, 

a dokładniej o zmianie sposobu wartościowania moralnego przez ludzi, co 

ujawnia się w istnieniu wielu różnych wartościowań. Mówiąc wprost 

„starym‖ jest dawna, związana z religią chrześcijańską, moralność i idące 

za nią sposoby wartościowania. Natomiast owym „nowym‖ są takie 

sposoby wartościowania, które za swą podstawę nie mają religii, 

a nowoczesną wiarę w rozum. Ludzkość jest w tym okresie podzielona na 

zwolenników dawnej i nowej moralności, przy czym należy zaznaczyć, że 

nie następuje tu konflikt, lecz próba syntezy tych dwóch stanowisk. 

W drugim okresie rozwoju nihilizmu Okresie jasności uwidacznia się, iż 

podjęta próba syntezy w okresie pierwszym jest niemożliwa. Nietzsche 

pisze: „Okres jasności: pojmuje się, że stare i nowe są przeciwieństwem: 

stare wartości zrodzone z życia zstępującego, nowe ze wstępującego […] 

że wszystkie stare ideały są ideałami wrogimi życiu […] rozumiemy stare 

i nie jesteśmy dość potężni w odniesieniu do nowego‖ [6]. W przytoczonym 

fragmencie autor przewiduje fiasko próby syntezy dwóch, różnych u swej 

podstawy, moralności. Sytuacja ta powoduje globalny chaos moralny, gdyż 

ludzkość nie wierzy w żadne wartości. Jest tak, ponieważ stary system 

okazał się niewystarczający, a nawet szkodliwy dla wymogów aktualnego 

życia. Natomiast nowy jest dla ludzi nie do przyjęcia, gdyż, jak się zdaje, 

wymaga od nich zbyt dużego wysiłku. Sytuacja wydaje się zatem 

beznadziejna – nie ma żadnych wartości, którymi ludzie mogliby się 

kierować. W okresie tym pojawiają się dwie znane i często opisywane 
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formy nihilizmu. Formy te, to nihilizm pasywny [6]: cechujący ludzi, 

którzy stracili swoje ideały, nie wierzą w żadne wartości a jedynie płyną 

bezrefleksyjnie przez życie; oraz nihilizm aktywny [6], który przejawia się 

w czynnym demaskowaniu wartości, czyli pokazaniu, że nie mają one 

żadnej realnej podstawy, że są one przez to bezwartościowe, a tym samym 

nie obowiązujące [6]. Owa demaskacja polega, mówiąc wprost, na 

podważeniu obiektywnego istnienia wartości moralnych, czyli racjonalnym 

stwierdzeniu, że wartości są zakorzenione w obyczaju i jako takie są 

zmienne. W tym momencie następuje przejście do następnego, trzeciego 

już okresu rozwoju nihilizmu, który Nietzsche nazywa Okresem trzech 

wielkich afektów. 

W Okresie trzech wielkich afektów stosunek ludzi do wartości może 

objawiać się poprzez trzy emocjonalne reakcje: pogardy, współczucia [10] 

i niszczenia [6]. Reakcje te dotyczą świata wartości, który został 

zdemaskowany. Nie wchodząc w charakterystykę poszczególnych typów 

uczuciowych reakcji w stosunku do nieobowiązujących wartości, należy 

podkreślić, iż wartości straciwszy swoje racjonalne uzasadnienie w trzecim 

okresie rozwoju nihilizmu zachowują swoje emocjonalne znaczenie. Co 

istotne, każda z tych reakcji sugeruje brak obowiązywania wartości 

moralnych. Ten brak prowadzić ma według Nietzschego do ostatniego 

okresu rozwoju nihilizmu nazwanego przez filozofa Okresem katastrofy. 

Okres katastrofy charakteryzuje Nietzsche jako: „nastanie teorii, która 

przesiewa ludzi... która słabych, tak samo jak potężnych, popycha do 

rozstrzygnięć‖ [6]. Pytanie, które rodzi określenie tego okresu brzmi: 

o jakiej teorii pisze filozof? Wydaje się, że tą teorią mogłaby być koncepcja 

wiecznego powrotu tego samego. Określenie to prowadzi również do 

innego problemu, który możemy przedstawić w postaci pytania: na czym 

polegać ma wspomniane „przesiewanie ludzi‖? Zanim jednak postaramy 

się odpowiedzieć na te pytania musimy przyjrzeć się bliżej temu, czym jest 

nietzscheańska koncepcja wiecznego powrotu. 

3. Wieczny powrót tego samego 

Przedstawienie koncepcji wiecznego powrotu tego samego znajdujemy 

w pismach Nietzschego w trzech miejscach. Pierwszym jest fragment 341. 

Wiedzy radosnej pt. Największy ciężar, drugim jest książka Tak mówił 

Zaratustra (szczególnie we fragmentach O wizji i zagadce i Zdrowiejący) oraz 

we fragmentach (Nachlass), z których wiele weszło w skład książki Wola mocy. 

Na marginesie warto zaznaczyć, że koncepcja wiecznego powrotu nie była 

całkowicie nowym pomysłem Nietzschego. Henryk Benisz pisze, że autor 

Poza dobrem i złem czerpał inspirację dla kreowanej przez siebie koncepcji 

z filozofii Arthura Schopenhauera, religii dionizyjskiej i filozofii Heraklita [11]. 
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Pozornie sama koncepcja wiecznego powrotu nie prezentuje nic ponad 

wizję świata jako wiecznego kręgu powtórzeń. Ta wizja świata wydaje się nie 

mieć nic wspólnego z wartościami, lecz Nietzsche nadaje jej szczególne 

znaczenie. Jak zauważa wielu komentatorów sens idei wiecznego powrotu nie 

kryje się w jej ontologicznym znaczeniu, a w jej egzystencjalnym wymiarze 

[5, 12, 13]. Wszystkie wspomniane teksty, w których możemy odnaleźć 

rozważania tego filozofa na temat koncepcji wiecznego powrotu, ukazują ją 

z różnych perspektyw, z których każda ma związek z wartościami moralnymi. 

We fragmencie Największy ciężar z Wiedzy radosnej Nietzsche opisuje 

sytuację, w której do człowieka przychodzi demon i mówi mu, że jego 

życie będzie powtarzać się w niezmienionej formie przez wieczność [14]. 

Możliwość takich powtórzeń, które są istotą koncepcji wiecznego powrotu, 

może wywołać dwie – skrajnie różne – reakcje. Człowiek, jak opisuje to 

Nietzsche, może uważać albo że jego życie powtarzane tak samo bez końca 

byłoby przekleństwem, albo uznać to za największe błogosławieństwo, 

jakiego mógłby dostąpić. Opisana w Wiedzy radosnej sytuacja wskazuje na dwa 

możliwe sposoby przyjęcia przez człowieka koncepcji wiecznego powrotu. 

Koncepcja wiecznego powrotu, osiągając w myśleniu człowieka 

dominującą pozycję, zmienia to myślenie raz na zawsze. Każda chwila, 

każda decyzja staje się decyzją nieprzemijającą, gdyż jest wiecznie 

odtwarzana dokładnie tak samo. Zatem z jednej strony koncepcja 

wiecznego powrotu może spowodować, że samo życie stanie się dla 

człowieka najwyższą wartością, ponieważ jest wieczne. Natomiast z drugiej 

strony, człowiek odbierający możliwość wiecznego powtarzania swojego 

życia jako przekleństwo, odbiera temu życiu jakąkolwiek pozytywną 

wartość, co świadczy o tym, że jest nihilistą. Wieczny powrót staje się 

w tym drugim przypadku „ideą wiekuistego potępienia‖ [15]. Nietzsche 

pisze o takim odbiorze koncepcji wiecznego powrotu: „Pomyślimy sobie tę 

ideę w jej najstraszliwszej formie: istnienie, jakie jest, bez sensu i bez celu, 

ale nieustannie nawracające, bez finału w nicości: »wieczny powrót«. Jest 

to najskrajniejsza forma nihilizmu: nicość (»bezsens«) wieczna!‖ [6]. Paul 

Loeb w kontekście zacytowanego fragmentu nazywa ideę wiecznego 

powrotu „ideą wiecznego bezsensu‖, co sugeruje jej silny związek 

z nihilizmem [16]. Zatem koncepcja ta łączy się z problemem nihilizmu na 

poziomie oceny wartości życia przez człowieka. Człowiek odbierający 

możliwość wiecznego powrotu, jako coś, co byłoby dla niego 

przekleństwem jest człowiekiem opanowanym całkowicie przez nihilizm. 

Nietzsche przedstawia koncepcję wiecznego powrotu jako środek, za 

pomocą którego można zradykalizować pytanie o sens życia. Zauważmy 

jednak, że ocena życia może być tu ugruntowana w ocenie tego, co już 

było, co należy do przeszłości, a co ma się powtórzyć. Co ciekawe, taka 

pozytywna ocena życia może być uzasadniona tylko przez jedną „ogromną 
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chwilę‖ [14], której ponowne nastanie miałoby uzasadniać cały czas życia 

człowieka. Nietzsche pisze dokładniej o takim sposobie nadania wartości 

swojemu życiu w jednej z notatek: „Jeśli założyć, że mówimy »tak« wobec 

jednej jedynej chwili, to powiedzieliśmy »tak« nie tylko wobec nas 

samych, lecz i wobec wszelkiego istnienia‖ [17]. Możemy zatem 

stwierdzić, że oddziaływanie przeszłości na myślenie o teraźniejszości było 

pierwszym przedstawieniem omawianej przez nas koncepcji. 

W Tak mówił Zaratustra Nietzsche doprecyzowuje swoją teorię. 

We fragmencie O wizji i zagadce filozof ukazuje czas za pomocą metafory 

dwóch nieskończenie długich dróg zbiegających się w bramie opisanej 

mianem „Mgnienia‖ [18]. Drogi symbolizują dwie nieskończoności  

– przeszłość i przyszłość, brama zaś – teraźniejszość. Pytanie – zagadka, 

przed którą Nietzsche stawia swoich czytelników brzmi: jak pogodzić obie 

drogi, jak w myśleniu człowieka o swoim życiu pogodzić przeszłość, 

wydającą się być niezmienną z przyszłością, która jest polem naszych 

marzeń, ambicji i dążeń? Nietzsche pisze w jednej z notatek: „Przyszłość 

jest tak samo warunkiem współczesności jak przeszłość. »Co winno i musi 

być, jest racją tego, co jest«‖ [19]. Wypowiedź ta rzuca światło na 

omawiany fragment z Tak mówił Zaratustra. Zdawać by się mogło, że 

człowiek może sprostać wyzwaniu rzuconemu przez demona z Wiedzy 

radosnej nie tylko poprzez pozytywną ocenę swojego, już dokonanego 

życia, lecz również ze względu na przyszłość i nadzieje jaką z nią wiąże. 

Nietzsche podaje również rozwiązanie zagadki wiecznego powrotu w innej 

części Tak mówił Zaratustra: „Ludzką przeszłość wybawiać, wszelkie 

»Było« dopóty przetwarzać, aż wola powie: »Tak chciałam! Tak będę 

chcieć – « – właśnie to wybawieniem nazywam dla nich‖ [18]. Możliwość 

„reinterpretowania przeszłości‖ [20] ze względu na upragnioną przyszłość jest 

dla autora „wybawieniem od wiecznej rzeki‖ [19], czyli heraklitejskiego 

stawania się. Mówiąc wprost, filozof przedstawia inny sposób wartościowania 

życia, niż tylko poprzez analizę i ocenę przeszłości. 

Nasze rozważania ukazują wieczny powrót jako koncepcję, która ma za 

zadanie postawić człowieka przed pytaniem o wartość jego własnego życia. 

Nietzsche pisze wprost: „W miejsce metafizyki i religii teoria wiecznego 

nawrotu (jako środek służący hodowli i selekcji)‖ [17]. Pomimo iż filozof 

podaje dwie możliwości oceny życia – ze względu na przeszłość, bądź 

przyszłość – to zawsze pozostaną ludzie, którzy nie odnajdą w nim 

wartości wystarczającej by chcieć jego powrotu. Dodatkowo rodzi się 

wątpliwość, którą zaznaczył w swojej interpretacji Robert Solomon [21]. 

Jeżeli całe życie człowieka ma powtarzać się i powtarzało się już 

niezliczoną ilość razy, ale człowiek za każdym razem przeżywa to życie tak 

samo jakby był to pierwszy raz i nie ma żadnych wspomnień z poprzednich 

tych samych żyć, to sama myśl o wiecznym powrocie niejako „nic go nie 
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kosztuje‖ [21]. Innymi słowy, idea ta może nie wzbudzać żadnych reakcji, 

pozytywnych czy negatywnych, u człowieka. Jednocześnie trudno nie 

zgodzić się twierdzeniem, że idea wiecznego powrotu stanowiła dla 

Nietzschego swego rodzaju test sprawdzający możliwość afirmacji życia 

przez człowieka [22]. W takim przypadku, jak zauważa Kaufmann, idea ta 

może stanowić środek stymulujący do działania i rozwoju dla człowieka, co 

wiąże tę koncepcję z nietzscheańskimi ideami hodowli i nadczłowieka [5]. 

Powstaje zatem pytanie: jeżeli założymy, że ludzie potraktują poważnie 

wyzwanie rzucone przez nietzscheańskiego demona z Wiedzy radosnej, to 

czy spowoduje to przezwyciężenie nihilizmu? Innymi słowy, czy przyjęcie 

koncepcji wiecznego powrotu spowoduje, że ludzkość odnajdzie inny grunt 

niż religia, czy rozum dla wartości moralnych? 

4. Teoria selekcji 

Nietzsche pisał o koncepcji wiecznego powrotu jako o doktrynie, która 

ma spowodować selekcję ludzi: „Przyszłe dzieje: ta myśl będzie coraz 

bardziej zwycięska – a nieprzekonani do niej muszą w końcu z natury 

wymrzeć! Tylko ten pozostanie, kto swój byt uważa za zdolny do wiecznej 

powtarzalności: wśród takich zaś możliwy będzie stan, do jakiego nie 

sięgnął jeszcze żaden utopista!‖ [19]. Przytoczony cytat wskazuje na 

wielkie znaczenie jakie filozof nadał swojej koncepcji. Nietzsche stwierdza 

w jednej z notatek, że koncepcja wiecznego powrotu podzieli ludzi na 

optymistów i nihilistów, oraz że doprowadzi do ich wzajemnego konfliktu, 

który zwyciężą ci pierwsi [23]. Optymiści powinni nihilistów: „[...] 

traktować pogardliwie, albo pozamykać w domach wariatów, doprowadzić 

do rozpaczy itd.‖ [19]. Natomiast niezreformowani nihiliści, którzy uwierzą 

w wieczną powtarzalność świata niechybnie będą musieli popaść 

w najbardziej skrajną formę nihilizmu, którą jest nihilizm czynu [15]. 

Nihilizm czynu, to konsekwentna negacja wartości życia, w której 

możliwość powtórnego takiego samego życia jawi się człowiekowi, jako 

najczarniejszy koszmar. Możliwość wiecznego powtórzenia, działa na 

człowieka, jak wspomniana w Wiedzy radosnej „możliwość wiecznego 

potępienia‖ przed którym nie ma ucieczki. Człowiek odbiera swoje życie 

jako bezcelowe, gdyż nie odnajduje odpowiedzi na pytanie: po co żyć? 

Nietzsche konkluduje taki sposób oceny życia w jednej z notatek 

wchodzących w skład Woli mocy: „W końcu zaprzeczenie samo jako »po 

co« życia; życie jako coś, co jako rzecz bez wartości pojmuje się i końcu 

unicestwia‖ [1]. Wydaje się, że autor utożsamia nihilizm czynu 

z samobójstwem. Dodatkowo ta, przerażająca w swym oddziaływaniu, 

forma nihilizmu była dla filozofa czymś pożądanym o czym pisze wprost: 
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„Niczego nie należałoby bardziej i z większym pożytkiem wspierać niż 

konsekwentnego nihilizmu czynu‖ [6]. 

Twierdzenie mówiące, że koncepcja wiecznego powrotu może 

prowadzić do samobójstw jest niewątpliwie kontrowersyjne. Jednak teza ta 

wydaje się być zbieżna z intencjami Nietzschego, świadczą o tym 

chociażby jego słowa z Tak mówił Zaratustra: „[...] jeśli jakaś rzecz pada, 

to należy ją jeszcze pchnąć!‖ [18], czy też: „Nie ma sensu być lekarzem dla 

nieuleczalnych [...]‖ [18]. Jeżeli zacytowane wyżej wypowiedzi 

Nietzschego kogoś jeszcze wystarczająco nie przekonują do przyjęcia 

postawionej tu tezy, to filozof zdaje się rozwiewać wszystkie wątpliwości 

pisząc: „Problem: jakimi środkami dałoby się osiągnąć ścisłą formę 

wielkiego, zaraźliwego nihilizmu: taką, która z naukową sumiennością 

uczy dobrowolnej śmierci i praktykuje ją...‖ [6]. Formą „zaraźliwego 

nihilizmu‖ jest jak się zdaje nihilizm czynu, wspomnianym środkiem do 

niej koncepcja wiecznego powrotu tego samego. Powyższe wnioski 

podziela również jeden z komentatorów filozofii Nietzschego, Paul Loeb, 

który stwierdza, że filozof dążył do wzmocnienia auto-destruktywnych 

tendencji w ludziach, którzy byli przesyceni nihilizmem [16]. 

Konieczność oceny życia przez człowieka, w momencie braku 

jakiegokolwiek oparcia w wartościach, powodować ma iście apokaliptyczne 

skutki. Koncepcja wiecznego powrotu jawi się człowiekowi jako koszmar, 

czyli powracające bezsensu i celu istnienie, które nie posiada choćby cienia 

znaczenia [6]. Dlatego też, gdy życie człowieka, przedstawia mu się jako 

przyczyna cierpienia [10], to logicznym działaniem wydaje się być 

skrócenie go, a dokładniej skrócenie czasu tego cierpienia, które ma 

wiecznie powracać. Nietzsche pisze, że: „Cierpieć zaś przez rzeczywistość, 

to tyle, co być unieszczęśliwioną rzeczywistością‖ [10]. Wydaje się zatem, 

że być skazanym na wieczność w takiej rzeczywistości, to destruktywne 

oblicze koncepcji wiecznego powrotu popychające człowieka do samobójstwa. 

Jednak głównym działaniem koncepcji wiecznego powrotu, kończącej 

proces nihilizmu, nie jest eliminacja tego procesu poprzez usunięcie jego 

nośnika – czyli nihilistów.  

Teoria wiecznego powrotu, dzięki temu, że wymusza ocenę życia przez 

człowieka może pomóc odnaleźć jego wartość. Nietzsche pisał, że nihilista 

zupełny twierdzi: „»Nie wierzę już w nic« – oto właściwy sposób myślenia 

człowieka twórczego‖ [19]. Wydaje się zatem, że brak ustalonych wartości, 

to z jednej strony bodziec, aby zaprzeczyć wartości własnego życia – przejść 

we wspomniany nihilizm czynu, ale z drugiej jest on impulsem do tworzenia 

nowych wartości, które byłyby afirmowane, czyli zgodne z indywidualnymi 

potrzebami człowieka. Wartości, aby obowiązywały – a poprzez to były 

odporne na nihilizm – muszą być indywidualnie ustanawiane, Nietzsche 

pisze o tej potrzebie wprost w Antychrześcijaninie: „Najgłębsze prawa 
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samozachowania i wzrostu nakazują [...]: by każdy wynalazł sobie swoją 

cnotę, swój imperatyw kategoryczny‖ [10]. W innym fragmencie autor 

również potwierdza nasze przypuszczenia pisząc: „Nie słuchajcie nauk, co 

dobre a co złe – idźcie ku nowym dobrom i stwórzcie nam zło i dobro‖ 

[18]. Zatem wydaje się, że nihilista zupełny przezwycięża nihilizm [23], 

poprzez to, że tworzy afirmowane przez siebie wartości oraz reinterpretuje 

przeszłość, a dzięki temu uważa swoje życie za godne wiecznej 

powtarzalności. Wieczny powrót tego samego w formie pytania demona 

z Wiedzy radosnej stanowi też dla człowieka ostateczny sprawdzian 

wyzwolenia się z nihilizmu [24]. Życie, którego człowiek chce wiecznie 

ponownie jest przez niego afirmowane, posiada dla niego bezwzględną, 

absolutną wartość. 

5. Podsumowanie 

Podsumowując, rozważania Nietzschego ukazały nam możliwą drogę 

jaką ma przed sobą ludzkość. Nie da się ukryć, że filozoficzne pomysły 

autora Tak mówił Zaratustra mają wstrząsnąć czytelnikiem. Groza jaką ma 

napawać wizja niepohamowanego w swym destruktywnym działaniu 

nihilizmu, zdaje się być czyś zamierzonym przez Nietzschego. Wizja 

nieuchronności tego procesu ma przekonać czytelnika, iż potrzeba 

radykalnej zmiany w myśleniu o wartościach moralnych jest konieczna. 

Taką zmianę gwarantuje przyjęcie wizji wiecznego powrotu, gdzie 

wszystko powraca w niezmienionej formie przez wieczność tak samo, 

a każda chwila i każdy wybór jest wyborem na wieczność. 

Na koniec warto zaznaczyć, że kreowany przez Nietzschego rozwój 

ludzkości wydaje się być nierealny, sztucznie wyabstrahowany z zaobser-

wowanych przez filozofa zmian społecznych. Należy jednocześnie 

podkreślić, że zagrożenie jakim jest rozwój nihilizmu może mieć realne 

podstawy. Nietzsche podał tylko jedną z możliwości postępu ludzkości, 

gdyż jak sam pisał: „Istnieje tysiąc nieprzebytych jeszcze dróg!‖ [19], co 

sugeruje, że ludzkość może znaleźć inne wyjście z kryzysu wywołanego 

przez nihilizm, niż przyjęcie koncepcji wiecznego powrotu. 
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Koncepcja wiecznego powrotu tego samego kontra nihilizm w filozofii 

Fryderyka Nietzschego 

W niniejszym artykule autor podejmuje próbę ukazania rozważań Fryderyka Nietzschego na 

temat nihilizmu jako procesu, którego zakończeniem i kulminacją jest koncepcja wiecznego 

powrotu tego samego. Nihilizm jako proces podlega rozwojowi, który autor Zmierzchu 

bożyszcz podzielił na cztery okresy ukazujące postępującą erozję znaczenia wartości 

moralnych. 

Koncepcja wiecznego powrotu tego samego zostaje przedstawiona przez Nietzschego jako 

idea dzięki której pytanie o sens życia zostaje zradykalizowane. Człowiek może albo 

afirmować całość swojego życia i chcieć jego powrotu, albo uznać, że było ono dla niego 

cierpieniem i potępić je w całości. Człowiek potępiający swoje życie jest nihilistą, natomiast 

człowiek afirmujący swoje życie odnajduje jego wartość w świecie pozbawionym wartości 

przez nihilizm. Koncepcja wiecznego powrotu dokonuje selekcji ludzi na tych, który są 

w stanie odnaleźć wartość swojego życia bez odwołania do niczego poza nimi samymi oraz 

na tych, których można określić mianem nieuleczalnych nihilistów. 

Przedstawiony przez Nietzschego proces nihilizmu możemy uznać za przewidywaną przez 

tego filozofa przyszłość ludzkości. W przyszłości tej człowiek aby móc żyć będzie musiał 

nauczyć się nadawać swemu życiu wartość ze względu na nie samo. Koncepcja wiecznego 

powrotu stanowi zatem ostateczny sprawdzian wyzwolenia się od nihilizmu jak i środek za 

pomocą którego można odnaleźć wartość swojego życia. 

Słowa kluczowe: Nietzsche F., nihilizm, wieczny powrót tego samego, wartość. 
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Osoba, człowiek, zwierzę  

– różnice w wartościowaniu 

1. Wprowadzenie 

By przedstawić wszystkie odsłony i dziedziny, w których mamy do 

czynienia z pojęciem osoby we współczesnym świecie, należałoby poświęcić 

temu zagadnieniu niejedną książę. Z tego też powodu skupię się tylko na 

wybranych perspektywach. Główną swoją uwagę skieruję na dwa z nich, 

a mianowicie przedstawię,pogląd obrońców praw zwierząt – jak oni chcieliby 

widzieć osobę i jakie problemy się z tym wiążą – oraz jak ważne jest, by 

zdefiniować kiedy mamy do czynienia z osobą w kontekście śmierci 

mózgowej. Wybrałem właśnie te dwie perspektywy ponieważ uważam, iż są 

tojedne z najbardziej aktualnychtematów z jakimi dzisiaj mamy do czynienia 

i które istnieją w mentalności szeroko rozumianego społeczeństwa. 

W świecie mamy do czynienia z wieloma przeciwnościami, które 

niejako koło siebie koegzystują. Te paradoksy dotykają każdej dziedziny 

naszego zglobalizowanego życia. Tego rodzaju sytuacje dotyczą nawet 

najbardziej podstawowych wartości i pojęć, jakimi od wieków posługiwali 

się ludzie i dopiero po okresie drugiej wojny światowej, po okrucieństwach 

jakie ona przyniosła, nadeszła chwila na refleksję dotyczącą tego, co 

oznacza człowieczeństwo oraz kim jest sam człowiek. Powodem tego było 

oczywiście niewyobrażalne okrucieństwo jakie człowiek był w stanie zadać 

drugiemu człowiekowi. Wymusiło to głęboką refleksję nad humanizmem 

oraz przewartościowanie wielu różnych, niegdyś wydawałoby się 

podstawowych i oczywistych pojęć. Powstały ruchy i inicjatywy 

międzynarodowe, niejako globalne, które miały zagwarantować człowiekowi 

obronę jego życia, godności oraz zachować jegoprawa podstawowe. 

Teraz wchodzimy w okres, który wymaga pewnej, ponownej refleksji 

na temat wartości życia, niekoniecznie jedynie ludzkiego. Postęp techniki, 

rozwój transplantologii oraz całej medycyny diagnostycznej stworzył 

możliwości, o których jeszcze niedawno jedynie się marzyło, a to 

przyniosło pokusę próby zdefiniowania na nawo, czy też uzupełnienia, 

fenomenu śmierci. To, czy mamy do czynienia z pacjentem czy już ze 

zwłokami jest kluczowe w badaniu fenomenu śmierci mózgowej oraz jest 

                                                                 
1 jonaszpawlaczyk@wp.pl, instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://wns.amu.edu.pl. 
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podstawą istnienia transplantologii, przynajmniej w takim kształcie, 

w jakim funkcjonuje onadzisiaj.  

Również nasze poznanie świata zwierzęcego znacznie się zmieniło. Są 

prowadzone liczne badania, które pokazują nam, jak wielki potencjał kryje 

się w istotach nie-ludzkich. Pozwala to nam znacznie bardziej je doceniać, 

dzięki czemu refleksja na temat naszego położenia w świecie w stosunku 

do reszty istot oraz pytania dotyczące naszej wyjątkowości są coraz 

wyraźniej widoczne w debacie publicznej. Wyrazem tych zmian może być 

coraz większa kontrola nad eksperymentami przeprowadzanymi na 

zwierzętach czy też coraz liczniejsze ruchy obrońców praw zwierząt. 

2. Czy człowiek jest wyjątkowy? 

Felipe Fernández-Armesto w swojej książce, Więc myślisz, że jesteś 

człowiekiem[1] uważa, iż problematyka pojęcia osoby i kryzys naszej 

uprzywilejowanej pozycji w świecie przyszedł z sześciu stron. Po pierwsze, 

prymatologiazgromadziła wiele przykładów, które pokazały, jak wiele łączy 

nas oraz jak bardzo przypominamy inne małpy naczelne, co doskonale 

obrazuje poniższy cytat: „[…] mówiono, że tylko ludzie używają narzędzi. 

Potem zaobserwowano, że dzięcioł z Galapagos używa kolca kaktusa, by 

wydobyć korniki ze szczelin w drzewach. Następnie zasugerowano, że nawet 

jeśli inne zwierzęta używają narzędzi, ludzi są jedynymi, którzy je wyrabiają. 

Ale JaneGoodall zobaczył, że szympansy z dżungli w Tanzanii żuły liście 

z gałęzi, by wyciągać nimi termity z kopców. Używanie języka było następną 

linią graniczną – ale teraz szympansy, goryle i orangutany nauczyły się 

ameslanu, języka migowego głuchych, i jest pewien dowód wskazujący na to, 

że wieloryby i delfiny mogą mieć własny złożony język‖ [2].  

Wypowiedź ta pokazuje, że niektóre powody wiary człowieka we 

własną wyjątkowość mogą okazać się z czasem błędne. Może tak być 

np. z określeniem homo faber, które oznacza człowieka posługującego się 

narzędziami. Powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie cechy człowieka 

tworzą jago wyjątkowość i uprawniają go do poczucia „panowania‖ nad 

resztą królestwa zwierząt. Jak pisze wspomniany wyżej autor: „Szympansy 

i ludzie są, obiektywnie rzecz biorąc, tak podobni do siebie, że jakiś 

antropolog z Marsa mógłby ich razem sklasyfikować – zgadzając się tym 

samym z naszymi naukowcami, którzy lubią nazwać Homo sapiens „,nagą 

małpą‖ albo „trzecim szympansem…‖ [1]. 

Jesteśmy w momencie niezwykle kłopotliwej sytuacji, w której dyskusja 

toczy się wokół wielowiekowego sporu na temat różnic między istotami 

ludzkimi a resztą zwierząt, w szczególności jednak różnic między resztą 

człekokształtnych. Musimy wybrać w tej sytuacji czy jesteśmy skłonni 

uważać człowieka jako „nagą małpę‖, która wyróżnia się specjalnymi 
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cechami fizycznymi, czy też ludzie są bardziej jak „zaczarowane małpy‖ 

wyróżnione jakimś, niewiadomego pochodzenia, niedostępnym dla reszty 

zwierząt rodzajem świadomości [1]. 

Drugą drogą, ze wspomnianych sześciu, jest ruch na rzeczy praw 

zwierząt. Przedstawiciele tego ruchu domagają się, abyśmy wyznaczyli 

i dokładnie zdefiniowali, co daje nam prawo do preferencyjnego 

traktowania siebie względem reszty świata zwierząt. Jest to roszczenie, 

które ma za zadanie zniwelowanie błędnych przekonań, jakie panują 

w mentalności ludzi oraz walkę ze zjawiskiem, które nosi miano 

szowinizmu gatunkowego. W pewnym przybliżeniu można powiedzieć, iż 

polega ono na stawianiu interesów własnego gatunku, bez żadnego 

powodu, nad interesami pozostałych. Jak można się domyśleć, pojęcie to 

powstałopoprzez analogię do rasizmu i seksizmu. 

Kolejna droga pochodzi od paleoantropologii. Tutaj toczy się dyskusja, 

od którego momentu ewolucji możemy mówić już o człowieku (Homo 

sapiens sapiens), kiedy to człowiek odróżnił się ostatecznie od reszty 

zwierząt. Jak pisze autor: „Obiekcje, kiedy patrzymy na skamieniałości 

zauważamy, że cechy wcześniej przypisywane tylko i wyłącznie ludziom – 

takie jak dwunożność, duże mózgi, posługiwanie się narzędziami, 

wszystkożerność – występują u rozmaitych gatunków, także umieszczonych 

poza naszą linią genealogiczną. Burzliwe spory współczesnych naukowców 

o neandertalczyków odzwier-ciedlają głęboki niepokój niektórych ludzi, 

którzy odkryli, że inne gatunki mogą być podobne do nas, mogą mieć 

podobne umysły, emocje i zdolności etyczne‖ [1]. Jak spostrzega później 

autor debaty te, na temat neandertalczyków, przypominają prowadzone 

dziewiętnastowieczne dyskusje na temat ludzi czarnoskórych. 

Po czwarte, biologia jako nauka pokazała nam, iż nie ma żadnej cechy, 

która byłaby powszechna w ramach jednego gatunku, a zarazem unikalna, 

w tym sensie, iżby występowała jedynie w ramach tego gatunku. Gatunki 

mają raczej nieprecyzyjne i zmienne granice. Jak twierdzi autor, 

przynależność do gatunku to co najwyżej przynależność do klasy, a nie 

przejaw jakiejś niepowtarzalnej cechy. 

Piątą drogę wytycza zakres sztucznej inteligencji oraz nasze osiągnięcia 

w tej dziedzinie. Znaleźliśmy się w momencie, w którym zaistniała 

konieczność dopuszczenia do naszej świadomości nie tylko, jak pisałem 

wcześniej, że inne gatunki też posiadają cechy, które niegdyś przypisywaliśmy 

jedynie sobie, ale też to, że jesteśmy w stanie stworzyć inteligencję, która 

również będzie posiadać owe cechy. Prawdopodobieństwo to prowadzi nas do 

coraz poważniejszej i szerszej dyskusji na temat ewentualnego ontologicznego 

statusu takich istot. 

Ostatnią drogą jest genetyka, która pozwoliła nam zmierzyć jak bardzo 

jesteśmy podobni i jak wiele nas łączy z innymi stworzeniami. Jest to 
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wielkie wyzwanie, obietnica, ale również groźba- jak mamy ustosunkować 

się do tych możliwości. Ludzie jeszcze nigdy tak wiele nie mieli dowodów 

na swoją zwierzęcość. 

Pokazane wyżej wątpliwości obrazują nam problematykę, z jaką 

usiłujemy sobie od lat poradzić. Wydaje się, iż nastały czasy, kiedy nie 

możemy dalej zaślepieni antropocentryzmem trwać w słabo uzasadnionych 

przekonaniach ignorując dowody, jakich jest coraz więcej wokół nas. 

Należy zastanowić się i na nowo skonstruować pojęcia nie tyle człowieka, 

jako wyjątkowego tworu żyjącego na naszej planecie, co pojęcie osoby. Co 

to jest osoba, czy poza ludźmi ktoś może nosić miano osoby?  

Chip Walter w swojej książce Kciuki, Paluchy i Łzy oraz inne cechy, 

które czynią nas ludźmi [3]wymienia zbiór cech, które człowiek posiada 

i dzięki którym jest fenomenem w świecie zwierząt. Wymienia między 

innymi paluch, kciuki, gardło, śmiech, łzy oraz całowanie i choć większość 

z nich posiadają również inne zwierzęta, a w szczególności naczelne, to 

człowiek poprzez swoją ewolucję genetyczną powoli uczył się oraz 

udoskonalił techniki posługiwania się własnym ciałem, czego efektem jest 

dzisiejsza niezwykle rozbudowana i barwna mowa, mimika twarzy, bogate 

życie wewnętrzne, dzięki któremu budujemy niezwykłe związki 

międzyludzkie tworzące z kolei całe społeczeństwa. Podkreśla on również 

w swojej książce fenomen łez oraz całowania jako unikalne zachowania, 

które zarezerwowane są tylko dla ludzi. W książce tej jest przedstawiona 

ewolucja człowieka oraz prawdopodobne jej przyczyny. Wbrew istniejącemu 

poglądowi, rozpoczęcie chodu na dwóch nogach nie zależało od 

powiększenia się rozmiarów naszego mózgu. Jest raczej odwrotnie: to fakt, 

iż przyjęliśmy postawę wyprostowaną, pozwolił na powiększenie się masy 

naszego mózgu względem naszego ciała. Natomiast rozwój języka jest 

ściśle związany z rozwojem świadomości, jaką posiadamy i choć często 

z pojęciami świadomości i samoświadomości obchodzimy się jak z jakimś 

oczywistym stanem umysłu, to jest on unikalny i rzadki poza naszym 

gatunkiem. Dzięki rozróżnieniu „ja‖ a reszta świata jesteśmy w stanie 

celowo wytwarzać narzędzia, możemy manipulować swoimi myślami. 

Gerald Edelman
2
przypisuje wyjątkowość naszej ludzkiej świadomości 

korze przedczołowej. Twierdzi on, iż to jest czynnik stanowiący o różnicy 

między, jak to nazywa, „świadomością podstawową‖, którą to posiada 

wiele ssaków, a „świadomością wyższą‖specyficzną dla człowieka [3]. Co 

ciekawe, z tych dwóch cech, łez i całowania, wyjątkowych dla człowieka, 

całowanie nie jest uniwersalnym zachowaniem wszystkich ludzi, około 

                                                                 
2 Gerald Maurice Edelman (1929-2014) amerykański biolog molekularny i biochemik, laureat 

Nagrody Nobla z 1972 roku. 
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10 procent z nas tego nie robi, czyli jakieś 650 milionów ludzi nie 

praktykuje zupełnie całowania. Prowadzi to do wniosków, iż całowanie nie 

jest umiejętnością wrodzoną lecz nabytą, a korzenie tego znajdują się 

w kulturze w jakiej żyjemy [3]. Natomiast jeżeli chodzi o łzy są one 

efektem naszej ewolucji oraz pewnym fenomenem, którego cel istnienia 

jest zagadką, natomiast niezaprzeczalnym faktem jest, iż jesteśmy 

jedynymi zwierzętami posiadającymi tę zdolność. Jak pisze Walter, „Być 

może nie chodzi o to, żegruczoły łzowe szympansów nie są podłączone do 

ich mózgu (bo są), ale o to, że w ich mózgu nie ma przerośniętej kory 

mózgowej, do której mogą się podłączyć. Dwa i pół tysiąca lat temu Platon 

napisał, że naszą naturę ciągną jak rydwan dwa konie, jeden ciemny i dziki 

(nasze emocje) i drugi opanowany i rozumny (nasz intelekt). Intelekt, 

powiedział, musi kontrolować naszą mroczną stronę. Ale jest to bardziej 

skomplikowane. Nasz intelekt nie tłumi po prostu naszych instynktownych, 

zwierzęcych uczuć. Także je doładowuje. I być może to jest główna 

przyczyna, dla której płacz jest unikatowo ludzką cechą. Łączy on 

nieskrywane emocje z mózgiem zdolnym do rozmyślań nad tymi 

wyjącymi, pierwotnymi uczuciami. To dlatego płaczemy. Nasi małpi 

kuzyni, bystrzy i inteligentni, nie mają zdolności zjednoczenia myśli 

i emocji. Mogą odczuwać wściekłość, frustrację czy stratę, ale nie 

rozmyślają nad nimi. […] A na dodatek zdobyliśmy emocjonalną pieczęć, 

którą możemy przyłożyć do naszych krzyków o pomoc; takiej pieczęci nie 

posiada żadne inne stworzenie‖ [3].  

Jak pokazuje przytoczony wyżej pogląd, człowiek posiada cechy, które 

są unikalne na skalę świata zwierząt, jednak należy zastanowić się czy nie 

mamy tutaj do czynienia z pewnym wytworem, na który składa się parę 

czynników takich jak ewolucja oraz kultura. Sam autor pisząc o łzach 

mówi o tym, iż inne zwierzęta również odczuwają smutek, jedynie nad 

nimi nie rozmyślają. To nie zmienia faktu, iż płacz jest jedynie pewnym 

sposobem wyrażania emocji, a emocje te są wspólne również dla innych 

stworzeń. Wydaje mi się wielkim nadużyciem tłumaczenie swojej 

nadrzędności jedynie na podstawie oryginalnego sposobu wyrażania 

pewnych emocji. To, że płaczemy, ma często swój powód a nawet cel, 

jednak nadal jest to jedynie sposób wyrażania, a nie cecha sama w sobie. 

  



 

 

Osoba, człowiek, zwierzę –różnice w wartościowaniu 
 

113 

3. Czy zwierzę może być osobą?  

Kolejnym problemem, który pragnę opisać, jest istniejąca dychotomia 

między „zwierzęciem a osobą‖, czemu towarzysząkolejne pytania. Czy 

pojęcie „osoba‖ równa się pojęciu „człowiek‖? Czy możliwe jest, żeby 

zwierzę było osobą? Jakie są wytyczne bycia osobą? Pojęcie „osoby‖ sięga 

w głąb historii człowieka aż do starożytności. Termin ten wywodzi się 

z łacińskiego słowa persona: maska noszona przez aktora, osoba fizyczna 

czy rola społeczna. W późniejszym czasie idea ta wyewoluowała 

w rzymską ideę osoby jako tej, która posiada prawa podstawowe. 

Następnie idea ta została przechwycona przez chrześcijaństwo i wiązała się 

z ideą osoby obdarzonej wartością moralną. W nowoczesnych koncepcjach, 

jakie na przykład prezentuje John Locke[4],osoba jest traktowana jako byt 

o złożonej formie świadomości. Jak się wydaje ta koncepcja jest dość 

powszechnie akceptowana i powielana, dlatego też przyjmę,iż to właśnie 

ona jest powszechnie akceptowana przez nas i będzie punktem odniesienia 

dla dalszego wywodu.  

Na co dzień mówiąc o osobach w pełnym i jak się wydaje 

najdosłowniejszym znaczeniu tego słowa, chodzi nam o konkretną jednostkę, 

która przeważnie jest już za okresem niemowlęcym i przedszkolnym. Osoby 

widzimy jako istoty złożone psychiczne, które posiadają kompetencje 

językowe i społeczne, a więc będą to dzieci czy też młodzież oraz ludzie 

dorośli. Jednak oczywistym jest to, iż nie jest to zbiór cały, istnieją jeszcze 

oczywiście płody, niemowlęta czy ludzie, którzy nie spełniają z powodu 

upośledzenia normalnych ról społecznych. W tych przypadkach można już 

mówić o zaistnieniu pytania, czy to są również osoby w najmocniejszym tego 

słowa znaczeniu? A jeżeli tak, to dlaczego? Czy bycie osobą jest 

jednoznacznie z byciem człowiekiem? Jeżeli bierzemy wszystkie istoty ludzkie 

do tego grona, to czy ze względu na umiejętności możemy do nich zaliczyć 

także zwierzęta nienależące do gatunku ludzkiego? Nie chcąc być tutaj źle 

zrozumianym chciałbym zaznaczyć, iż moim celem nie jest odebranie 

jakimkolwiek ludziom miana osoby. Chciałbym pokazać jedynie, iż pojęcie to 

jest na tyle szerokie, iż nie tylko ludzie spełniają warunki, by należeć do tego 

grona, a w tym wypadku ignorowanie tego faktujest dokładnie tym, co 

wcześniej zostało przytoczone i nazwane – szowinizmem gatunkowym. 

Wydaje się, iż błędne jest uznawanie czy też utożsamianie bycia osobą z istotą 

człowieczeństwa. Poniżej chciałbym przedstawić parę argumentów 

przemawiających za tym, że powinniśmy zacząć dostrzegać zmianę i stworzyć 

pewną kategorię dla istot, które nie będąc człowiekiem posiadałyby miano 

osoby. 
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David DeGrazia wymienia cztery punkty jakie zwykła przyjmować 

tradycja moralna współczesnego zachodu. Są to: 

 wszystkim osobom przysługuje wyjątkowy, a przynajmniej 

zdecydowanie nadrzędny status moralny; 

 istoty żywe nie będące osobami mają zdecydowanie podrzędny status 

moralny; 

 nie ma istot żywych, które plasowałyby się pomiędzy tymi dwiema 

kategoriami; 

 żadne zwierzę spoza gatunku ludzkiego nie jest osobą [5]. 

David DeGrazia postuluje stworzenie, w kontrze do 3 punktu, trzeciej 

kategorii tak zwanych „osób granicznych‖, czyli takich, które wyróżniają się 

znacząco na tle reszty zwierząt, jednak nie są w stanie konkurować ze 

zdrowym, dorosłym człowiekiem. Do tych osób granicznych [5] zalicza on 

przedstawicieli wielkich małp oraz niektórych gatunków waleni, a dokładniej 

byłyby to: szympansy, szympansy karłowate (bonobo), goryle, orangutany, 

wieloryby, delfiny oraz morświny. Zdrowi przedstawiciele tych gatunków 

cechują się wieloma zaletami, jakimi może poszczycić się człowiek. Są 

inteligentne, potrafią wykorzystywać otoczenie do tworzenia narzędzi, 

zdobywania pożywienia, tworzą wewnętrzne struktury społeczne oraz 

potrafią wykazać niezwykłe zachowania altruistyczne. Oprócz postulatu 

zaliczania całych gatunków zwierząt do osób granicznych DeGrazia 

przytacza przykłady pojedynczych zwierząt, które w różnym stopniu 

nauczyły się komunikować z ludźmi poprzez język migowy lub język 

znaków. Osobniki te nie tylko rozumieją informacje, jakie człowiek im 

przekazuje, są również w stanie poinformować człowieka o swoich 

potrzebach, przeżyciach (w zdaniach krótkich, kilku–wyrazowych), co 

uprawnia je do posiadania miana osoby. Przykładem takich zwierząt jest 

szympans karłowaty Kanzi, który nauczył się, bez żadnej tresury, 

obsługiwania klawiatury od swojej matki, która została do tego 

wyszkolona. Co ważniejsze, Kanzi nie tylko nauczył się obsługi 

klawiatury, ale również opanował tę umiejętność znacznie lepiej od swojej 

matki. Przykładem bardzo interesującym jest też gorylica Koko, która daje 

swoimi wypowiedziami świadectwo swojej świadomości introspekcyjnej 

oraz pewnej postawy moralnej poprzez odnoszenie się do różnych zdarzeń 

w teraźniejszości i przeszłości informując na przykład „CZERWONY 

WŚCIEKŁY GORYL‖ lub „PRZEPRASZAM UGRYZIENIE ZADRA-

PANIE‖ [5]. Znanym przypadkiem jest również orangutan imieniem Chantek, 

który dla osiągnięcia celu jest w stanie posunąć się do manipulacji oraz 

przykład dwóch delfinów butlonosych, Phoenixa i Akeakamai, które 

opanowały ponad dwa tysiące komend o różnym znaczeniu oraz opanowały 

wykonywanie dwóch poleceń jednocześnie. Osiągnięcia tych przytoczonych 
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wyżej zwierząt są unikalne, posługują się one na tyle skomplikowanym 

językiem, iż kompetencje te można uznać za zdolność używania języka. 

Podsumowując rozważania nad pojęciem osoby warto przytoczyć cytat:  

„Ludzkie dzieci, które pod względem poznawczym, emocjonalnym 

i społecznym są istotami równie złożonymi jak te małpy i delfiny, 

kwalifikują się do miana osób. Z tego samego powodu te raczej niezwykłe 

zwierzęta również są osobami‖ [5]. 

Tematykę praw zwierząt, a dokładniej w tym przypadku, zwierząt 

o wysokiej inteligencji nie wolno nam już dłużej ignorować, szczególnie, iż 

widać na całym świecie ruchy i działania, które już nie tylko teoretycznie 

czy też oddolnie dążą do polepszenia warunków życia innych zwierząt, ale 

również istnieją już odważne decyzje i debaty w różnych krajach na 

szczeblu rządowym. Przykładem takim są Indie, które swego czasu uznały 

prawnie delfiny jako osoby, a więc uznały, iż nie są one „czymś‖ ale 

„kimś‖. Jest to bardzo ważny ruch, ponieważ doskonale ukazuje, w jakim 

kierunku zmierza myślenie dzisiejszego człowieka i w jakim kierunku 

ulega zmianie. Jak można przeczytać w artykule, który o tym zdarzeniu 

traktuje: „U orek część mózgu odpowiedzialna za język i emocje jest 

rozwinięta bardziej niż u jakichkolwiek innych ssaków, w tym ludzi  

– twierdzi prof. Lori Marino, neurobiolog z Uniwersytetu Emory w USA.  

– Patrząc na mózg orki i na mózg człowieka bardzo trudno byłoby uznać, 

że mamy głębsze życie emocjonalne od nich – dodaje‖ [6]. 

By pokazać jak trudno jest nas, ludzi wydzielić od reszty świata 

zwierząt przytoczę pewien eksperyment myślowy, który pozwoli unaocznić 

oraz uprzytomnić dlaczego to takie ważne, żebyśmy zaczęli patrzeć na 

świat z szerszej perspektywy. Z szympansami dzielimy około 98,4% 

genów [7]. Jak wiadomo istnieje możliwość przeszczepiania pojedynczego 

genu ludzkiego do zapłodnionych komórek jajowych świni i wprowadzenie 

tych komórek do macicy maciory, efektem czego ma być wyhodowanie 

świni, której organizm będzie w stanie mieć w sobie organy, które są 

potrzebne do przeszczepów dla ludzi. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że 

przeszczepiamy gen ludzki szympansowi, jak wcześniej wspomniałem, 

mamy bardzo dużo genów wspólnych, a pod nazwą ludzki, kryje się nie 

więcej, niż jeden gen pobrany od człowieka, nie jakiś szczególny, a jedynie 

ludzki gen. Jak można się domyśleć istnieje bardzo duże prawdo-

podobieństwo, iż gen ten już wcześniej posiadał szympans i nie będziemy 

mogli znaleźć różnicy. Co jednak, jeżeli zaczniemy przeszczepiać nie jeden 

gen, a po kolei dwa, trzy, cztery itd. Zakładamy, że każde kolejne zwierzę 

będzie miało przeszczepiane o jeden gen ludzki więcej. Tak więc mniej 

więcej gdzieś w połowie ilości przeszczepionych genów znajdzie się 

osobnik, który będzie w połowie szympansem i w połowie człowiekiem. 

Będzie się on charakteryzować mieszanką cech charakterystycznych 
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zarówno dla jednych jak i dla drugich. Na samym końcu natomiast 

zaistnieje osobnik, który choć powstały z zygoty szympansa, będzie 

posiadał wszystkie geny ludzkie oprócz jednego, a więc będzie to człowiek 

z jednym genem szympansa. Należałoby się zastanowić, czy jednostka ta 

przynależy do ludzi czy do szympansów? Jeżeli należy ona do ludzi, to 

w którym momencie stała się ona człowiekiem, a dokładniej mówiąc, ile 

trzeba przeszczepić genów, żeby szympans został zaliczony do ludzi? 

Dotykamy tutaj dwóch bardzo ważnych spraw. Gdybyśmy założyli dwie 

hybrydy szympansa to pierwsza z nich wyglądałaby identycznie jak 

człowiek, jednak umysł miałaby szympansi, druga zaś miałaby szympansi 

wygląd lecz rozum człowieka. Jak w tych dwóch przypadkach byśmy ich 

zakwalifikowali? Obydwu do ludzi czy do szympansów, czy tylko jednego 

do ludzi a drugiego do szympansów? Które kryterium, jeżeli w ogóle 

któreś, ma dla nas większe znaczenie – podobieństwo fizyczne czy 

psychiczne? Te pytania są niezwykle istotne ponieważ ukazują, iż nie 

mamy odpowiednich umiejętności poznawczych, które pozwoliły odróżnić 

osobniki naszego gatunku od innych, a więc jesteśmy narażeni na 

oszustwa. Konsekwencją tego jest to, iż przekonanie o naszej ewentualnej 

wyjątkowości w świecie zwierząt, czy też twierdzenie o istnieniu wyraźnej 

linii demarkacyjnej między ludźmi a innymi zwierzętami oparte są jedynie 

na wierze i mają charakter życzeniowy. 

Jednak istnieje również negatywna strona porównywania ludzi do innych 

zwierząt oraz próby nadania nie-ludziom miana osoby. Wartościując cechy 

występujące u zwierząt, to my arbitralnie nadajemy im odpowiednią rangę, 

a więc doceniamy cechy, które my uważamy za cenne.Wniosek z tego jest 

taki, iż nie jest ważnejakie miejsce w rankingu będą zajmować 

poszczególne gatunki, lecz kto ów ranking tworzy. W ramach walki 

o prawa zwierząt czy też o nadanie im jakiejś szczególnej rangi, nie 

wyzbywamy się szowinizmu gatunkowego, a jedynie go maskujemy. 

Jedyna rzecz, która się zmienia to fakt, iż dopuszczamy, oprócz 

przedstawicieli naszego gatunku, także poszczególnych przedstawicieli 

innych gatunków lub określone całe gatunki. Mamywięc spełniane 

wszystkie cechy szowinizmu gatunkowego, arbitralnie uznajemy jakieś 

jednostki lub gatunki za bardziej wartościowe niż inne. Cała reszta 

natomiast jest uznawana za coś gorszego. Również porównywanie nie-

ludzkich zwierząt do człowieka ma swoją problematyczną stronę. Chociaż 

takie porównania pomagają uświadomić sobie możliwości, jakie drzemią 

w zwierzętach, to jednak należy pamiętać, że szympans czy inne dowolne 

zwierzę nie przetrwałoby w złożonym, społecznym i przyrodniczym 

środowisku, ani nie rozwinęłoby się jeżelijedynie działałoby i myślało jak 

małe dziecko. By żyć potrzebują one znacznie więcej umiejętności, które są 

przez ludzi uznawane za drugo- lub trzeciorzędne. Należy zadać sobie 
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pytanie o cel porównywania innych zwierząt do ludzi i zadać sobie pytanie 

czy cokolwiek wspólnego ma ze sobą kilkuletnie dziecko ze zdrowym 

mentalnie, dorosłym koniem [8]? Posługiwanie się porównywaniami do 

ludzi oraz używania ludzkich miar do nie-ludzkich zwierząt jest 

niebezpieczne i musimy się ostrożnie nimi posługiwać. Należy unikać 

sytuacji, w których znowu moglibyśmy, jako ludzie, zdegradować całe 

gatunki do kategorii jedzenia tak, jak w dzisiejszych czasach degradujemy 

świnie, krowy i ptactwo. Temat widziany z tej perspektywy tworzy nowy 

problem: jeżeli nie należy stosować kategorii osób do nie-ludzkich 

zwierząt, to jakie inne rozwiązanie zastosować? Być może, pomimo 

niedoskonałości jakie ma używanie ludzkich miar do nie-ludzi i pomimo 

zarzutu o zamaskowany szowinizm gatunkowy, jest to jedyna skuteczna 

metoda w obecnych czasach, która jest w stanie, przynajmniej niektóre 

osobniki czy też gatunki, ochronić przed niszczycielskim działaniem 

cywilizacji. 

4. Problematyka śmierci mózgowej 

Odchodząc teraz od tematyki pojęcia osoby w odniesieniu do zwierząt, 

chciałbym się skupić jedynie na ludzkim aspekcie. Potrzeba zdefiniowania 

pewnych ram, które mogłyby szczegółowo określić początek jak i koniec 

istnienia osoby ludzkiej ma ogromne znaczenie dla etyki, a w szczególności 

etyki lekarskiej. We współczesnych czasach, gdy możliwości sprzętowe 

osiągają bardzo wysoki poziom precyzji, pytanie – kiedy możemy zakończyć 

istnienie jednostki ludzkiej staje się czołowym problemem. Nie myślę tutaj 

jedynie o problemach związanych z eutanazją czy też aborcją. Problemy te 

są dobrze znane i długo już dyskutowane. Istnieje nadal żywa dyskusja, 

o czym mogą świadczyć liczne ruchy pro-life oraz emocje, jakie 

towarzyszą w społeczeństwie przy medialnym nagłośnieniu kontrower-

syjnych sytuacji
3
. W dzisiejszych czasach jednak na czoło wysuwa się 

problem związany z transplantologią. Moment, w którym my dopuszczamy 

istnienie śmierci mózgowej jest zarówno momentem, w którym uznajemy 

de facto funkcjonujące
4
 ciało ludzkie za zwłoki. Jest to nadal dla naszego 

współczesnego społeczeństwa coś nowego i nierzadko kontrowersyjnego. 

Jest wielu przeciwników przeszczepiana organów od osób ze stwierdzoną 

                                                                 
3 Przykładem może być głośny przypadek odmowy dokonania aborcji przez prof. Chazanau 

kobiety której dziecko miało wodogłowie, nierozwijający się mózg oraz było pozbawione części 

kości twarzoczaszki.  
4 Należy pamiętać, iż funkcjonowanie tego ciała jest podtrzymywanie przez specjalistyczną 

aparaturę. Dzięki czemu u takiego człowieka nie następuje niewydolność krążeniowo-

oddechowa, która z kolei spowodowała by procesy pośmiertne, które dyskwalifikują organy 

do przeszczepów. 
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śmiercią mózgową – m. in. Jacek Norkowski [9] czy też Jan Talar [10]. 

Pierwszy z nich głównie atakuje metody sprawdzania i diagnozowania śmierci 

mózgowej. Drugi natomiast – nie wierzy w istnienie takiego zjawiska jak 

śmierć mózgowa. Nie wgłębiając się w debatę między zwolennikami 

a przeciwnikamitej koncepcji, chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną kwestię. 

Głównym argumentem, którym się usprawiedliwia czy też legalizuje 

możliwość przeszczepów od takich ludzi jest fakt, iż utracili oni 

bezpowrotnie możliwość istnienia jako integralnej całości. Nieważne czy 

mówimy o śmierci mózgowej jako śmierć całego mózgu, śmierci mózgu 

jako całości czyli śmierci pnia mózgu, czy też śmierci wyższego mózgu 

odpowiadającego za wszystkie wyższe funkcje człowieka [11]. Konsekwencją 

tej dezintegracji jest utrata statusu osoby. W momencie stwierdzenia 

faktycznej śmierci mózgowej mamy do czynienia z oddychającymi 

zwłokami, a dotychczasowy pacjent staje się potencjalnym dawcą. Jak 

widać kwestia dotycząca momentu możliwości utraty statusu bycia osobą 

jest tu kluczowa. Oczywistym jest to, że niedopuszczalne jest używanie 

jako dawców jednostek ludzkich posiadających realną możliwość powrotu 

do zdrowia, a przynajmniej do odzyskania świadomości oraz 

samoświadomości. W takich sytuacjach, podobnie jak w przypadku ludzi 

w śpiączce czy też w stanie wegetatywnym, nie możemy mówić o utracie 

miana osoby, a więc nie odbieramy tym jednostkom praw jakie im 

przysługują, w tym podstawowego prawa do życia. Zapewne w przedstawionej 

dyskusji nigdy nie doczekamy się pełnego kompromisu, kiedy wszyscy 

będą zadowoleni z ostatecznych rozwiązań. Jednak to nie może zwalniać nas 

z obowiązku dyskusji na ten temat. Należy nadal poszukiwać rozwiązań, 

które będą akceptowane przez coraz większe grono ludzi. Środkiem do 

otrzymania tegoż kompromisu jest zagadnienie zdefiniowania pojęcia osoby, 

które dla obrońców wszelkiego ludzkiego istnienia wydaje się kluczowe. 

Tematyka śmierci mózgowej jest dość specyficzna. Na początku powstała 

ona, by móc wyznaczyć moment, w którym można zaprzestać uporczywej 

terapii. Natomiast obecnie jest główne kojarzona z transplantologią. Jest to 

o tyle ważne, iż to czy uznamy kogoś za oddychające zwłoki i będziemy mogli 

od takiego człowieka pobrać organy ma bezpośredni wpływ na czyjeś inne 

życie. Tak więc mamy moment, w którym przestajemy jakiegoś człowieka 

uważać za osobę żyjącą, posiadającą prawa, by móc ratować życie innym 

ludziom  [12]. Wydaje mi się, że ten aspekt jest często pomijany, a jest on 

istotą całej debaty. Gdyby nie aspekt ratowania życia innym ludziom, nie 

byłoby sensu w ogóle poruszać tematyki śmierci mózgowej. Nie jest ona już 

potrzebna w ustalaniu, czy w danym przypadku terapia ma jeszcze sens czy już 

powinno się jej zaprzestać, ponieważ mamy do tego obecnie oddzielne 

kryteria.  
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5. Podsumowanie 

Żyjemy w przełomowych czasach kiedy ludzie znieśli niewolnictwo, 

uznali prawa kobiet, a teraz zauważają, iż nie możemy traktować 

przedmiotowo innych mieszkańców ziemi jako naszej własności. Bardzo 

łatwo nam teraz patrzeć na wiwisekcje jako na coś, co już nas powoli nie 

dotyczy i co uznajemy za bestialstwo. Należy pokładać nadzieję, wspartą 

o wyżej przytoczone przykłady, iż za 50 lat patrząc na zmagania, jakie 

towarzyszą walce o uznanie praw dla zwierząt, opiszemy te czasy jako 

zacofane i ciemne, a nasze stanowisko będzie podszyte wstydem, jaki 

towarzyszy w dzisiejszych latach myśl o operacjach przeprowadzanych na 

żywych, świadomych zwierzętach. 

Zwierzęta czują i z pewnością nie są rzeczami. Zasługują one na to, by 

liczyć się z ich interesami, choć same nie są w stanie walczyć z nami o 

swoje prawa. Natomiast my, jako ludzie jesteśmy w stanie dostrzec ich 

potrzeby i ocenić, czy w danej chwili są one spełniane czy też nie. Peter 

Singer, jeden z czołowych etyków i filozofów „praw zwierząt‖, dostrzega 

w dzisiejszym świecie problem ignorowania interesów zwierząt i przytacza 

jeden z argumentów, które stawia się w obronie szowinizmu gatunkowego, 

jaki stosują ludzie: „[…] tak jak rodzice mają szczególny obowiązek dbania 

o swoje dzieci bardziej niż o dzieci innych ludzi, tak i my powinniśmy 

przedkładać interesy przedstawicieli naszego gatunku nad interesy 

przedstawicieli innych gatunków‖ [13]. Wydaje mi się, iż ta metafora jest 

wielce nietrafiona, gdyż stosunek, jaki zachodzi między ludźmi a światem 

wokół, przypomina bardziej metaforę władcy oraz podległych mu ziem 

aniżeli obraz rodziny. Zdaje się, iż my jako dobrzy władcy, powinniśmy 

dostrzegać problemy naszych poddanych, czyli zwierząt oraz dbać o ich 

dobrobyt. 

Choć w dyskusji na temat „co oznacza być osobą‖ kwestia zwierząt 

odgrywa dużą rolę, nie możemy zapomnieć, iż dla nas samych, ludzi, 

określenie definicji osoby jest równie ważne. Możliwości dzisiejszej 

techniki wzmacniają i wręcz wymuszają potrzebętakiej dyskusji. Aby móc 

nadążać za zmianami w świecie, pozostawienie takich zagadnień jak 

zdefiniowanie terminu„osoba‖, bez ponownego rozpatrzenia znaczenia 

i przydatności tego pojęcia, powoduje powstanie zamętu, rozmywa kryteria 

i powoduje powstawanie wielu nowych pytań. Dlatego też określenia tak 

ważnych kwestii jak moment zaistnienia osoby i moment śmierci są jednymi 

z największych problemów współczesnej medycyny w szczególności, 

gdy mówimy o zjawisku śmierci mózgowej, ale również aborcji czy też 

eutanazji.  
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Osoba, człowiek, zwierzę – różnice w wartościowaniu 

Streszczenie 
W artykule zostały podjęte wybrane problemy z zakresu kategoryzacji i wartościowania 
pojęcia osoby, człowieka oraz zwierzęcia. W części pierwszej pracy pokazano i omówiono 
niejasności jakie towarzyszą wyprowadzaniu ludzi, jako gatunku, na wyszczególnioną 
pozycję na podstawie samej definicji „człowieka‖. Wartości jakie się przypisuje ludziom są 
często nieostre i niesłusznie przypisywane tylko im, przez co dokonuje się niewłaściwy 
podział na bardziej wartościowe istoty ludzkie oraz mniej wartościowe zwierzęta. Następnie 
zostały przytoczone dwa najważniejsze aspekty, w których pojęcie osoby jest kluczowe lub 
przynajmniej jednymz ważniejszych. Pierwszym z aspektów jest obrona praw zwierząt oraz 
pytanie o możliwość istnienia osoby nie-ludzkiej. Zostały przytoczone argumenty dlaczego 
może, a nawet powinna istnieć kategoria osób granicznych, w której to znajdowałyby się 
niektóre wybrane gatunki zwierząt. Ukazano, iż niektóre zwierzętapotrafią się 
porozumiewać z ludźmi w sposób zrozumiały (językiem migowym) oraz posiadają bogate 
życie wewnętrzne. Następnie przedstawione zostały problemy, jakie wiążą się z trendem 
porównywania nie-ludzi do ludzi oraz chęcią nadania im miana osoby. Późniejpokazane 
zostało jak ważne jest to, by zdefiniować pojęcie osobyw kontekście śmiercimózgowej jako 
nowej definicji śmierci. Na zakończenie podkreślono, iż problem z niejasnością definicji 
i znaczenia pojęcia osoby jest bardzo ważny i należy poddać go dyskusji, by możliwe było 
rozwiązanie problemów etycznych,które rodzą się we współczesnym świecie.  
Słowa kluczowe: osoba, prawa zwierząt, szowinizm gatunkowy, śmierć mózgowa 

http://wyborcza.pl/1,75400,15362542.html
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Problem wolności  

w filozofii Fryderyka Nietzschego 

1. Wprowadzenie 

Nie ulega wątpliwości, że wolność jako wartość jest dla ludzi czymś 

niezwykle istotnym. Często można jednak odnieść wrażenie, że wolność 

stała się sloganem służącym jedynie walce o interesy tych, czy innych 

posługujących się nią grup społecznych. Wydaje się czymś oczywistym, że 

wolność jest dla człowieka czymś niezbędnym. Jednocześnie rzadko zadaje 

się pytanie o to, czym ona w rzeczywistości jest. Czy wolność jest jedynie 

prostym brakiem przymusu, czy może też jest ona czymś więcej? Wielu 

filozofów zajmowało się tym pojęciem, co może wskazywać na 

uniwersalną ważność tego problemu. Wśród nich znajduje się również 

niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche – myśliciel kontrowersyjny, znany 

z niechęci do chrześcijaństwa oraz moralności promowanej przez tą religię. 

Niniejszy tekst stanowi próbę przedstawienia poglądów i przemyśleń 

Nietzschego na temat wolności. Zadanie to nie będzie proste, ponieważ 

pojęcie to w filozofii autora Tak mówił Zaratustra jest ściśle powiązane 

z wieloma innymi problemami, które starał się on rozwiązać. Nie sposób na 

przykład uciec od związku wolności z moralnością, czy wizją człowieka 

prezentowaną w filozofii nietzscheańskiej. Co istotne, większość 

dotychczasowych badań nad filozofią autora Poza dobrem i złem nie 

czyniły idei wolności głównym punktem swojego zainteresowania, co zdaje 

się być zaletą niniejszego artykułu. 

2. Iluzja wolności 

W swojej książce Ludzkie, arcyludzkie Nietzsche pisał: „Osoba 

działająca, to prawda, tkwi w złudzeniu samowoli; gdyby w jednej chwili 

koło świata stanęło, a wszystkowiedzący rozum rachujący znalazł się przy 

tem, żeby skorzystać z tej pauzy, mógłby w najdalsze czasy obliczyć 

przyszłość każdej istoty, oznaczyć wszystkie koleje, któremi to koło 

jeszcze toczyć się będzie. Złudzenie osoby działającej co do siebie, 

przeświadczenie o wolnej woli należy także do tego, dającego się obliczyć, 
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mechanizmu‖ [1]. Z powyższego cytatu wynika, że człowiek jest 

zdeterminowany przez siły nad którymi nie ma kontroli a z których 

istnienia nie zdaje sobie sprawy. „Złudzenie samowoli‖, o którym pisze 

Nietzsche jest związane z roszczącą sobie absolutne prawo obowiązywania 

racjonalnością. Każdy wybór, jakiego człowiek dokonuje, jest wynikiem 

wielu determinant, które są możliwe do przewidzenia jedynie teoretycznie. 

Człowiek widzi siebie i swoje działania jako mechanizm w ramach 

większego mechanizmu, którym jest „koło świata‖ [2]. „Wolna wola‖ jest 

zatem dla Nietzschego złudzeniem, gdyż świat nie jest tak łatwy do 

„obliczenia‖ dla „rachującego rozumu‖.  

Rozważania i śmiałe tezy autora Ludzkie, arcyludzkie prowadzą nas do 

pytania: czy jeżeli „wolna wola‖ jest złudzeniem, to czy w rzeczywistości 

jest ona „niewolną wolą‖? Czy żyjemy w iluzji wolności naszych 

wyborów, które tak naprawdę nie są naszymi wyborami? Pewną 

wskazówkę dla rozwiązania tego problemu odnajdujemy w Poza dobrem 

i złem, gdzie jej autor pisze: „Jeżeli komuś przeniknąć się uda prostaczą 

naiwność owego słynnego pojęcia »wolnej woli« i z niego się otrząśnie, to 

go poproszę, by swe »oświecenie« posunął jeszcze o krok dalej i otrząsnął 

się także z odwrócenia owej niedorzeczności »wolnej woli«: mam na myśli 

»niewolną wolę«, która przedstawia się jako nadużycie przyczyny i skutku. 

[…] »Niewolna wola« jest mitologią; w życiu rzeczywistem chodzi tylko 

o silną i słabą wolę. – Jest to niemal zawsze oznaką, na czem mianowicie 

jemu samemu zbywa, gdy myśliciel we wszelkiej »łączności przyczynowej« 

i »konieczności psychologicznej« wyczuwa zaraz ni to przymus, potrzebę, 

konieczność ulegania, ucisk, niewolę; rzecz to zdradziecka czuć w ten 

właśnie sposób, – zdradza się człowiek‖ [3]. 

Przytoczona powyżej wypowiedź Nietzschego zawiera wiele uwag 

wymagających krótkiego omówienia. Autor Poza dobrem i złem uważał, że 

przyczyna i skutek, to pojęcia konwencjonalne, służące nam do opisu 

rzeczywistości, lecz nie oddające adekwatnie jej obrazu [4]. To twierdzenie 

prowadzi Nietzschego do przekonania, że wolność nie jest pojęciem 

związanym z deterministyczną wizją świata, który jest rządzony przez 

związek przyczynowo-skutkowy. Wolność określa pewną postawę 

życiową, którą człowiek wyraża w swoim stosunku do własnych działań 

i ich skutków. Mówiąc inaczej, określenie woli jako wolnej bądź niewolnej 

definiuje stosunek człowieka do samego siebie. Zatem wola powinna być 

określana ze względu na swoją siłę, gdyż wyraża się ona w momencie 

pokonywania oporów, co stanowi jej miarę [5]. Mówiąc inaczej, wolność 

dla Nietzschego – jak zauważa Douglas Burnham – jest czymś, co się 

osiąga w akcie przekraczania własnych ograniczeń i słabości, a nie darem, 

który jest człowiekowi dany [6]. 
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Sformułowane powyżej wnioski wymagają rozwinięcia i odniesienia do 

innych myśli autora Tak mówił Zaratustra, co ma w zamierzeniu autora 

niniejszego tekstu pomóc w zrozumieniu różnych kontekstów i znaczeń 

jakie może posiadać pojęcie wolności w filozofii nietzscheańskiej. 

3. Wolność a poznanie 

Nietzsche podważa ważność rozumowania przyczynowo-skutkowego, 

ponieważ świat dla niego jest stawaniem się, chaosem. Filozof pisze 

o swojej wizji świata w ten oto sposób: „Charakter świata stającego się nie 

daje się sformułować, jest »fałszywy«, «sprzeczny ze sobą». Poznanie 

i stawanie się wyłączają się. Przeto »poznanie musi« być czymś innym, 

poprzedzać je musi wola czynienia poznawalnym, pewien rodzaj samego 

stawania się musi stworzyć złudzenie bytowania‖ [7]. W zacytowany 

fragmencie określenie „wola czynienia poznawalnym‖ wydaje się być 

ludzkim dążeniem do poznania świata. Dążenie to jest nad wyraz 

praktyczne i pożyteczne dla ludzi. Jednocześnie samo istnienie owej woli 

nie mówi nic o świecie w którym człowiek żyje. Rozsądzenie sporu czy 

człowiek odkrywa prawa rządzące przyrodą, czy też dąży do coraz bardziej 

precyzyjnego opisu, który zawsze jest tylko pewnym przybliżeniem, 

uogólnieniem – innymi słowy nie jest absolutnie adekwatny do opisywanego 

świata – wydaje się być niemożliwe. Założenie, że świat jest chaosem, 

z którego ludzie wyodrębniają, nazywają i systematyzują zjawiska podobne 

w celu odkrycia ich następstw, aby ustrzec się niebezpieczeństw wydaje się 

być racjonalne. Można powiedzieć, że nietzscheańska teza o stawaniu się 

świata jest wyrazem sceptycyzmu. Dodatkowo, człowiek w tak rozumianym 

świecie jest zmuszony do ciągłego interpretowania rzeczywistości.  

Tomasz Turowski w swojej interpretacji filozofii autora Poza dobrem 

i złem stwierdza wręcz, że interpretacja jest sposobem bycia człowieka 

w świecie [8]. Należy przy tym zaznaczyć, że interpretacja jest tu 

uzależniona od pożytku jaki niesie ona dla człowieka. Z tego powodu 

niektórzy interpretatorzy przyjmują tezę, iż interpretacja człowieka  

– uzależniona od jego siły, czyli woli mocy – jest utylitarną strategią 

służącą życiu [9], zakamuflowanym instynktem przetrwania [10] mającym 

swą podstawę w pożytku biologicznym [11]. Wydaje się jednak, że bliższe 

intencjom Nietzschego jest objaśnienie Pierra Klosowskiego, który 

interpretacyjną działalność człowieka rozumiał jako sposób ludzkiej 

autokreacji, umacniania się [12]. 

Według Nietzschego interpretacja, której narzędziem jest rozumowanie 

przyczynowo-skutkowego nie prowadzi do odkrycia niezmiennych praw 

i porządku, lecz do wytworzenia pewnego schematu pomagającego 

człowiekowi opanować świat – żyć i rozwijać się w nim. Filozof pisze: 
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„Człowiek szuka »prawdy«: świata, który sobie nie przeczy, nie łudzi, nie 

zmienia się, świata prawdziwego — świata, w którym się nie cierpi: 

sprzeczność, złudzenie, zmiana — przyczyny cierpienia!‖ [7]. Problemem 

nie jest zatem samo zastosowanie tego typu rozumowania, ale jego 

nadużycie polegające na wykorzystaniu go do oceny wyborów i działań 

innych ludzi. Takie nadużycie jest według autora Poza dobrem i złem 

szczególnie mocno związane z pojęciem wolnej woli. Silną wolą, która jest 

w rzeczywistości „niewolną wolą‖, będzie się odznaczał człowiek czujący 

się odpowiedzialny za skutki swoich działań [13]. Jest tak, ponieważ owe 

skutki działań są ze swej natury niepewne, a poczucie odpowiedzialności za 

nie jest w pewnym stopniu sprawą naszej decyzji. Natomiast człowiek 

o „słabej woli‖ będzie widział zarówno własne wybory, jaki i ich 

konsekwencje, jako wynik przypadku. Co ciekawe, taka postawa ma 

poparcie w nietzscheańskiej wizji świata jako stawania się. 

4. Wolność a poczucie winy 

Autor Zmierzchu bożyszcz twierdził, że „wolna wola‖ jako pojęcie 

służyło ludzkości za narzędzie, dzięki któremu uzasadnione stało się 

karanie winnych. Nietzsche pisze: „Przedstawiano ludzi jako »wolnych«, 

by móc ich sądzić i karać – by mogli stać się winnymi: w konsekwencji, 

musiano pomyśleć każde działanie jako chciane, a źródło każdego działania 

jako leżące w świadomości‖ [14]. Filozof w przytoczonym cytacie zwraca 

uwagę na niewłaściwe użycie pojęcia wolności. Wolność zamiast być 

domeną aktywności człowieka, jego życia i rozwoju, staje się narzędziem, 

które służy do udowodnienia winy człowieka, poprzez narzucenie na niego 

odpowiedzialności za jego czyny i ich skutki. Człowiek wolny jest 

odpowiedzialny za wszystkie swoje działania, zostaje osądzony i ukarany. 

Samo zaś karanie i osądzanie opiera się na prawach, których człowiek nie 

wybrał a został przymuszony do ich przestrzegania. Co więcej, natura 

człowieka zostaje potępiona, gdyż człowiek jest grzeszny od dnia swych 

narodzin. Według Nietzschego rodząca się w ten sposób niemożliwość 

sprostania prawu moralnemu, czyni człowieka nie tyle odpowiedzialnym, 

co winnym. Wolność jest przeto dla autora Tak mówił Zaratustra tylko 

instrumentem za pomocą którego uzasadnione staje się karanie człowieka. 

Filozof stara się przywrócić „niewinność stawania się‖, co możemy 

rozumieć jako uwolnienie człowieka od poczucia winy [14]. 

Nietzsche pisze: „Cóż może być naszą jedyną nauką? – Że nikt nie 

nadaje człowiekowi jego właściwości, ani Bóg, ani społeczeństwo, ani jego 

rodzice i przodkowie, ani on sam […] Nikt nie jest odpowiedzialny za to, 

że w ogóle sinieje, że jest taki a taki, że znajduje się w danych warunkach, 

w danym otoczeniu. Fatalności jego istoty nie sposób wyłączyć z fatalności 
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wszystkiego, co było i co będzie […] – absurdalna jest chęć przesunięcia 

jego istoty ku jakiemuś celowi. Sami wynaleźliśmy pojęcie »cel«,: w samej 

rzeczywistości nie ma celu...‖ [14]. W przytoczony fragmencie autor zdaje 

się uwalniać człowieka od poczucia winy za to jaki jest, gdzie i kiedy się 

urodził, jakie ma geny i zdolności. Człowiek zostaje rzucony w świat, nie 

wybiera swoich cech, dlatego też nie jest winny temu jaki jest. 

Dodatkowo nie zna celu swojego życia, bo takiego nie ma. Człowiek jest 

częścią stawania się, częścią wielkiego dynamicznego procesu. Należy 

przy tym zaznaczyć, że sensem wypowiedzi autora Zmierzchu bożyszcz 

nie jest uwolnienie człowieka od odpowiedzialności za kształt swojego 

życia, lecz ukazanie, iż to, co nas determinuje w sposób niezależny od nas 

nie jest naszą winą. 

Nietzsche dokonał krytyki pojęcia wolności, jako nierozerwalnie 

związanego z pojęciami winy i kary. Wolność stanowi uzasadnienie winy: 

jeżeli człowiek popełnił jakiś czyn w sposób wolny (niezdeterminowany), 

to zostanie zmuszony do przyjęcia winy i poniesienia kary, jako 

konsekwencji tego czynu. Rozumowanie, w którym przyczyną jest czyn 

wolny, a skutkiem kara, jest nadużyciem rozumowania przyczynowo-

skutkowego. Warto w tym miejscu zaznaczy, że Nietzsche widzi w prawie 

moralnym system opresji, który ma za zadanie „udomowić‖ człowieka, 

uczynić go posłusznym, co jest niezgodnie z ludzką naturą [2].  

Autor w swoim dziele Z genealogii moralności pisze: „Znużone, 

pesymistyczne spojrzenie, nieufność ku zagadce życia, ludowe »nie«, 

wstrętu do życia – to nie są cechy najgorszego okresu rodzaju ludzkiego: 

wychodzą one raczej na światło dzienne w postaci roślin bagiennych, 

którymi są, dopiero gdy się zjawi bagno, do którego należą – mam na myśli 

chorobliwe przeczulenie i przemoralnienie, z których powodu zwierz 

»człowiek« uczy się ostatecznie wstydzić wszystkich swych instynktów‖ 

[15]. Możemy zapytać, czy człowiek będąc podległym pewnemu prawu 

moralnemu jest niewolnikiem tejże moralności? Mówiąc inaczej, jaki jest 

stosunek wolności i moralności? Odpowiedź zdaje się oczywista – moralność 

ogranicza wolność. Jednocześnie wydaje się, że człowiek może przyjąć 

nakazy moralne w sposób wolny i podporządkować się im, co wyklucza ich 

opresyjny charakter o którym pisał filozof. 

Do tej pory nasze rozważania pokazały Nietzschego jako myśliciela, 

który dąży do uwolnienia człowieka od tego, co mogłoby go ograniczać. 

Filozof zdaje się tym samym wpisywać się w nurt myślenia o wolności 

jako o braku przymusu. Należy również zaznaczyć, że te rozważania autora 

Poza dobrem i złem, które służą ukazaniu człowieka jako zniewolonego 

przez „przesądy moralne‖ są jedynie stopniem na drodze do zrozumienia 

tego, czym rzeczywiście jest wolność. 
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5. Wolność a odpowiedzialność 

Określenie woli jako wolnej służyło, jak twierdzi Nietzsche, uzasadnieniu 

możliwości karania i osądzania człowieka oraz jego czynów. Natomiast 

pojęcie „niewolnej woli‖ oznaczało dla tego filozofa pewien stosunek 

człowieka do swojego życia. Ludzie mogą albo uważać, że ich wola jest 

niewolna, co oznacza albo, że „ [...] nie chcą wyrzec się za żadną cenę swej 

»odpowiedzialności«, wiary w siebie, praw osobistych do swej zasługi (do 

tej zaliczają się rasy próżne)‖ [3], albo na „ [...] odwrót, żadnej 

odpowiedzialności, żadnej winy na siebie brać nie chcą i, z głębi jakiejś 

wnętrznej samo-pogardy, radziby zepchnąć siebie samych gdziekolwiek‖ [3].  

W powyższym cytacie Nietzsche opisuje dwa przypadki. Pierwszy 

dotyczy poczucia odpowiedzialności i wynikającej z niego konsekwencji, 

czyli pewnego ograniczenia wolności. Drugi przypadek dotyczy człowieka, 

który chce pozbyć się jakiejkolwiek odpowiedzialności. Te dwa przypadki 

pokazują dwie różne postawy jakie może człowiek przyjąć w swoim życiu. 

Mówiąc wprost, człowiek albo czuje się odpowiedzialny za swoje życie 

i przez to jego wolność zostaje ograniczona, albo czuje, że nie jest godny 

wolności, co czyni z niego niewolnika innych ludzi, bądź przypadku. 

Robert Solomon w swojej interpretacji filozofii Nietzschego tłumaczy fakt 

dwuznaczności nietzscheańskich tez na temat wolności człowieka. Według 

Solomona owa dwuznaczność wynika z dwóch perspektyw w jakich filozof 

rozpatruje pozycję człowieka w świecie. Z jednej strony, człowiek jest 

wolny, odpowiedzialny za skutki swoich czynów, autonomiczny i zdolny 

do działania. W drugiej, człowiek jest zależny i ograniczony przez wiele 

czynników: społecznych, biologicznych, psychicznych itp. [16]. Rozważania 

autora Poza dobrem i złem rodzą pytanie: czy człowiek może być 

absolutnie wolny? Wydaje się, że Nietzsche odrzuca taką możliwość. 

6. Wolność – sztuka czy wola mocy? 

Nietzsche pisze w Poza dobrem i złem, że filozofowie źle rozumieją 

konieczność jako coś negatywnego i dodaje: „Artyści mają snadź 

subtelniejsze od nich nozdrza: wiedzą bowiem aż nadto dobrze, iż właśnie 

wtedy, gdy nic nie czynią już »dowolnie« lecz wszystko koniecznie, ich 

poczucie swobody, subtelności, pełnomocy, poczucie twórczego kojarzenia, 

zarządzania, kształtowania dosięga szczytu, – słowem, iż konieczność 

i »wolność woli« zespala się wówczas u nich w jedno‖ [3]. Filozof 

stwierdza, że poczucie wewnętrznej konieczności nie przeczy wolności, 

a nawet stanowi jej konieczny składnik. Człowiek jest wolny nie wtedy, 

gdy jest niezdeterminowany, lecz wtedy, gdy jego aktywność krystalizuje 

się w postaci czystej twórczości, gdzie każde działanie jest wyrazem jego 

woli, a jednocześnie wola ta poddaje się jego działaniu [17]. Solom 
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tłumaczy, że pojęcia przeznaczenia i konieczności, których używa autor 

Antychrześcijanina, należy rozumieć jako powołanie do rozwoju danej 

umiejętności wywodzącej się z przyrodzonych człowiekowi zdolności [16]. 

Ujęcie wolności przez Nietzschego jest zatem pozornie paradoksalne, gdyż 

człowiek osiąga wolność, gdy jest całkowicie kierowany przez poczucie 

wewnętrznej konieczności. Filozof pisze, że „konieczność nie jest stanem 

rzeczy, lecz interpretacją‖ [7], co prowadzi nas do pytania: jak odnaleźć 

własną wewnętrzną konieczność, dzięki której wola może być prawdziwie 

wolna? Autor Antychrześcijanina wskazuje, że odpowiedź na to pytanie 

jest związana ze sztuką i twórczością: „Sztuka jako wola przezwyciężenia 

stawania się, jako »uwiecznianie«, lecz krótkowzroczna, zależnie od 

perspektywy: powtarzająca niejako w małych rozmiarach tendencję całości. 

Wszystko, co wykazuje życie, należy rozważać jako zredukowaną formułę 

tendencji ogólnej: stąd nowe ustalenie pojęcia »życia«, jako woli mocy. 

Zamiast »przyczyna i skutek« walka wzajemna w »stawaniu się«, często 

z pochłonięciem przeciwnika; nie ma liczby stałej w tym, co się staje‖ [7]. 

Omawiane wcześniej i krytykowane przez filozofa rozumowanie 

przyczynowo-skutkowe zostaje wchłonięte w żywioł twórczego, perspek-

tywicznego „przezwyciężania stawania się‖. Nietzsche potwierdza również 

w przytoczonej wypowiedzi swoją tezę mówiącą, iż świat jest stawaniem 

się, co czyni go niemożliwym do poznania. Świat stawania się jest 

miejscem w którym człowiek może jedynie walczyć o pozory stałości. 

Człowiek może tylko twórczym czynem „uwieczniać‖, to co jest dla niego 

ważne [18]. Jednocześnie zdawać by się mogło, że takie działanie wymaga 

szczególnego rodzaju siły, co odsyła nas do twierdzenia filozofa 

mówiącego, że wola powinna być określana ze względu na jej siłę. 

Nietzsche podporządkowuje całą motywację człowieka i jego działanie 

woli mocy, co potwierdza jego wypowiedź z Antychrześcijanina: „Co jest 

dobre? — Wszystko, co zwiększa w człowieku poczucie mocy, wolę mocy, 

samą moc. Co jest liche? — Wszystko, co pochodzi ze słabości. Co jest 

szczęściem? — Poczucie, że moc rośnie, że opór zostaje przezwyciężony. 

Nie zadowolenie, lecz większa moc; nie pokój w ogóle, lecz wojna; nie 

cnota, lecz tężyzna (cnota w renesansowym stylu, virtù, cnota wolna 

moralizatorstwa)‖ [19]. Wydaje się, że człowiek według niemieckiego 

filozofa ma ustawicznie dążyć do tego, co powoduje w nim poczucie 

wzrostu mocy. Owo dążenie jest niczym innym jak rozwijaniem tych 

zdolności, które sprawiają człowiekowi przyjemność, w których czuje się 

niejako „silny‖. Przykładowo, trudno wyobrazić sobie sportowca czy 

naukowca, który musi znieść wiele wyrzeczeń i trudów w swojej 

działalności, mówiącego, że jego działania nie sprawiają mu przyjemności. 

Rozwój człowieka w dziedzinie, którą sam wybiera, a nawet więcej – do 

której rozwijania czuje się powołany, sprawia mu przyjemność. 
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Co ciekawe, Nietzsche w zacytowanym powyżej fragmencie twierdzi 

nawet, że zwiększanie swoich umiejętności przez człowieka przynosi mu 

poczucie szczęścia. Obojętnie, czy mamy na myśli pisarza, który poświęca 

wiele lat na napisanie swojego dzieła, czy piekarza, który oddaje się swojej 

pracy z pasją, to możemy uznać ich działania za zgodne z nietzscheańską 

wolą mocy.  

Walter Kaufmann uważa, że człowiek w filozofii Nietzschego nie chce 

ani mocy, ani niezależności jako takich. Człowiek nie chce wolności od 

czegoś, ale wolności by móc działać i realizować siebie [20]. Interpretacja 

Kaufmanna stanowi przy tym potwierdzenie naszych analiz, w których 

wolność zostaje połączona z koniecznością poprzez ideę rozwoju. Wola 

mocy jest wyrazem wewnętrznej konieczności, którą odczuwa człowiek 

w swoim życiu, co w konsekwencji tworzy świat wartości [21]. Nietzsche 

propaguje postawę artysty – człowieka, który czuje, że musi poddać się 

swojemu instynktowi twórczemu. Zdaje się, że każdy z nas może być tak 

rozumianym artystą w stosunku do swojego życia. 

7. Wnioski i podsumowanie 

Z filozofii Nietzschego wyłania się obraz wolności jako twórczego 

życia wynikającego z konieczności rozwijania przyrodzonych zdolności. 

Mówiąc inaczej, rozwijając się w kierunku, który dyktuje nam instynkt 

mamy największą szansę na rozwój i osiągnięcie szczęścia. Ponadto dla 

autora Poza dobrem i złem wolność nie jest wolnością od..., tej bowiem 

nigdy nie będziemy w stanie w pełni osiągnąć. Filozof również odrzuca 

takie postępowanie człowieka, które byłoby motywowane dążeniem do 

komfortu – a w to właśnie przerodzić się może rozumienie wolności jako 

braku przymusu. 

Nietzsche w swojej filozofii naucza, że człowiek powinien odnaleźć swój 

los i się mu podporządkować [22]. Bez poczucia wewnętrznej konieczności 

człowiek nie może rozwijać się w sposób wolny. Autor Antychrześcijanina 

przestrzega: „Cóż niszczy szybciej niż praca, myślenie, odczuwanie, którym 

brak wewnętrznej konieczności, głęboko osobistego wyboru, przyjemności? 

niż automatyzm »obowiązku«? Coś takiego jest wręcz przepisem na 

dekadencję, nawet na idiotyzm...‖ [19]. Można powiedzieć, że nauka 

Nietzschego mówi o tym, żeby człowiek był świadomy swoich wyborów, był 

konsekwentny i wytrwały [13]. Pierwszym warunkiem jest odnalezienie owej 

„wewnętrznej konieczności‖, ponieważ jak pisze filozof: „Trzeba wiedzieć, 

czego się chce i że się chce‖ [14]. Dopiero na podstawie rozpoznanych 

możliwości człowiek może odnaleźć swoje fatum i realizować się jako istota 

wolna. „Tego miłuję, który ze swej cnoty czyni swą skłonność i swe fatum‖ 

[23] oświadcza w Tak mówił Zaratustra filozof. Nietzsche nie wskazuje 
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człowiekowi żadnego celu, a uczy jedynie tego, czym jest prawdziwa wolność 

– twórczym rozwojem. Możliwości realizacji takiej wolności jest niezliczenie 

wiele, gdyż nie ma ustalonego ani celu rozwoju człowieka, ani tym bardziej 

drogi do niego, co potwierdza filozof pisząc: „»To jest moja droga – a wasza 

jest która«: tak odpowiadam wszystkim, którzy pytali mnie »o drogę«! Nie ma 

bowiem czegoś takiego jak droga w ogóle!‖ [23].  

Na koniec warto zaznaczyć, że znalezienie własnej drogi do opisywanej 

przez Nietzschego wolności należy do najważniejszych zadań każdego 

człowieka. Autor Tak mówił Zaratustra nie ustawał w trudzie, aby 

przypominać, że nasze życie jest czymś wyjątkowym, a jego sens jest dla 

każdego czymś innym. 
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Problem wolności w filozofii Fryderyka Nietzschego 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów niemieckiego filozofa Fryderyka 

Nietzschego na temat wolności. Autor Tak mówił Zaratustra pozornie kwestionuje w swojej 

filozofii możliwość bycia wolnym przez człowieka. Człowiek jest całkowicie 

zdeterminowany przez jego zakorzenienie w świecie, który wyznacza ludzkie decyzje. 

Dodatkowo filozof przedstawia wolność jako pojęcie nierozerwalnie związane z pojęciami 

winy i kary, co odbiera jej pozytywne znaczenie.  

Analiza wypowiedzi Nietzschego na temat wolności prowadzi do wniosku, że wolność jest 

dla tego filozofa związana z siłą, co w konsekwencji prowadzi do usunięcia pojęcia wolnej 

woli na rzecz słabej i silnej woli. Wolność staje się w ujęciu tego filozofa specyficzną 

zdolnością człowieka odznaczającego się silną wolą do przyjęcia odpowiedzialności za 

skutki swoich działań. Okazuje się ona być również siłą do aktywnego nadawania swojemu 

życiu sensu, wyznaczania sobie celów oraz konsekwentnemu dążeniu do ich realizacji. 

Ważne w tym ujęciu jest odnalezienie przez człowieka jego wewnętrznej konieczności, czyli 

zdolności, której rozwijanie powinno stanowić cel jego rozwoju, co w konsekwencji ma 

gwarantować mu poczucie szczęścia. 

Słowa kluczowe: Nietzsche F., wolność, odpowiedzialność, wola mocy. 
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Racje roztropności i altruizmu w filozofii 

moralnej Thomasa Nagela 

1. Wstęp 

John Broome, określając Thomasa Nagela mianem jednego z najbardziej 

wpływowych współczesnych filozofów [1], zwrócił uwagę na fakt, iż jego 

prace były punktem zwrotnym w filozofii moralnej między innymi dlatego, 

że postawiły pojęcie racji w centrum debaty etycznej. Można się 

zastanawiać, czy w stwierdzeniu Broome’a przypisującemu Nagelowi tak 

doniosłą rolę nie ma odrobiny przesady, biorąc pod uwagę zarówno mocne 

osadzenie Nagela w nurcie filozofii analitycznej, jak i pojawienie się 

wcześniejszych publikacji związanych z tą tematyką. Z pewnością jednak 

Broome nie chciał sugerować, że Nagel budował swoją koncepcję 

w filozoficznej próżni – raczej próbował pokazać, że wyrazistość jego 

poglądów oraz jego sposób myślenia wyznaczyły nowe pole do dyskusji 

i wpłynęły na sposób stosowanej argumentacji.  

Od początku swojej działalności naukowej Nagel próbuje ugruntować 

moralność w sferze rozumu praktycznego, co sprawia, że nawiązuje 

zarówno do Arystotelesa, jak i do Kanta, pomimo różnic dzielących te dwie 

tradycje filozoficzne. Jego poglądy w ciągu kilku dziesięcioleci przeszły 

pewną metamorfozę i zostały wzbogacone o wiele innych wątków, ale 

główne idee zawarte we wczesnych pracach przetrwały i zostały 

potwierdzone w późniejszych publikacjach, np. w książce The Last Word 

[2], która tak jak jego wcześniejsze dzieła jest obroną realizmu etycznego 

i racjonalności moralności, a co za tym idzie, polemiką z Humem i tradycją 

emotywistyczną. Rozważania nad racjami roztropności i altruizmu służą 

Nagelowi do wsparcia kilku powiązanych ze sobą tez: realizmu etycznego, 

racjonalności moralności oraz siły motywacyjnej rozumowania 

praktycznego, w tym przekonań moralnych.  

W celu wykazania prawdziwości swoich twierdzeń, w swojej pierwszej 

książce The Possibility of Altruism Nagel buduje analogię pomiędzy 

racjami roztropności i altruizmu [3], przy czym analogia ta dotyczy przede 

wszystkim struktury formalnej, umożliwiającej kierowanie się oboma 

typami racji. Nagel jednak posuwa się dalej, a mianowicie próbuje 

                                                                 
1 weronikamw@vp.pl, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 

www.upjp2.edu.pl. 
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wykazać, że rozważania nad racjami roztropności mogą być modelem dla 

wyjaśnienia altruizmu oraz że altruizm należy do sfery racjonalności w taki 

sam sposób jak rozwaga
2
. Zdaje się on przyznawać rozwadze i altruizmowi 

taki sam rodzaj normatywności, co będzie pokazane na przykładach 

zaczerpniętych z jego rozważań. Będę argumentować, że analogia, którą 

Nagel stosuje pomiędzy roztropnością i altruizmem jest zbyt silna, chociaż 

będę bronić jego argumentacji w polemice z tradycją emotywistyczną.  

W pierwszej części artykułu przypomnę w skrótowy i ogólny sposób 

samo pojęcie racji działania w filozofii Nagela. Następnie zanalizuję jego 

sposób rozumienia racji roztropności i altruizmu, oraz wyjaśnię, na czym 

opiera się stosowana przez niego analogia, zwracając uwagę na polemikę 

Nagela z Humem i tradycją hume’owską. W artykule podejmę próbę 

odpowiedzi na pytanie, w których punktach rozumowanie Nagela jest 

przekonujące, oraz prześledzę rolę, jaką pełnią racje roztropności i altruizmu 

w jego argumentacji.  

2. Thomas Nagel i racje działania 

Racje działania można określić – w mniej sformalizowanym języku 

i w najogólniejszym ujęciu – jako powody, które skłaniają podmiot 

(skutecznie lub nie) do podjęcia pewnego działania
3
. Są to powody, które 

podmiot może odkryć za pomocą rozumu, o czym świadczy między innymi 

bliskość terminologiczna pojęcia reason i reasons for action [1]. Definicja, 

którą Nagel wprowadził w The Possibility of Altruism charakteryzuje się 

dużym stopniem formalizmu
4
: „Każda racja jest predykatem R, takim że 

dla wszystkich osób p i wydarzeń A, jeśli R jest prawdziwe o A, to p ma 

racje prima facie by promować A‖ [3, s. 47]. A więc np. jeśli jakieś 

działanie A jest w interesie p, to p ma rację prima facie, aby promować 

działanie A. Podawane przez Nagela przykłady często dotyczą interesu 

własnego rozumianego długofalowo, ponieważ to rozwaga jest dla Nagela 

najprostszym, modelowym przykładem stosowania rozumowania 

praktycznego. Nagel pisze wyraźnie, że dyskusja nad racjami roztropności 

poprzedza obronę altruizmu i służy jako jej prototyp [3, s. 16].  

W The Possibility of Altruism Nagel kładł nacisk na to, że każdej racji 

subiektywnej musi odpowiadać racja obiektywna – np. przeżycie 

przyjemności danej osoby może być wyrażone jako obiektywna wartość 

                                                                 
2 Ponieważ słowo prudence tłumaczone jest na język polski zarówno jako „roztropność‖, jak 

i „rozwaga‖, będę się posługiwać tymi terminami zamiennie.  
3 Por. [4]. 
4 Wszystkie tłumaczenia oryginalnego tekstu pochodzą ode mnie. 
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przeżywana przez jakikolwiek podmiot
5
. W późniejszych latach, pod 

wpływem Dereka Parfita zmienił terminologię i znacznie rozwinął 

klasyfikację racji działania, odnosząc racje do różnych typów wartości, 

związanych z podziałem na wewnętrzny i zewnętrzny punkt widzenia 

[5, s. 161-176]. Podział ten, istotny w rozważaniach Nagela na temat 

rozwiązań na gruncie etyki normatywnej, nie będzie tutaj przedmiotem 

analizy.  

Aby zapobiec poczuciu konsternacji w momencie napotkania w rozwa-

żaniach Nagela zarówno stwierdzenia, że coś nie może być racją działania, 

jak i konstatacji, że zła racja również jest racją, należy przywołać istniejący 

w filozofii podział na racje wyjaśniające i uzasadniające [6, s. 39]. 

O kontekście wyjaśniającym mówimy, gdy – zgodnie z nazwą – chcemy 

wyjaśnić działanie lub chęć działania podmiotu, a więc w kontekście 

wyjaśniania pochodzenia motywacji. Natomiast w przypadku racji uzasad-

niających chodzi o to, aby podać dobry powód, będący odpowiednim, 

normatywnym uzasadnieniem działania. Między tymi aspektami oczywiście 

występuje związek, a dla idealnie racjonalnego podmiotu racje uzasadniające 

byłyby tożsame z wyjaśniającymi, choć nadal mogłyby być rozróżniane, 

jako używane w innym kontekście [7]. Nagel również posługuje się tymi 

oboma sposobami rozumienia racji, zwracając uwagę na owo rozróżnienie 

[3, s. 15], chociaż nie analizuje tej szczegółowej kwestii tak dokładnie, jak 

czynią to w swoich pracach niektórzy inni filozofowie, np. Bernard 

Williams [8]. Oczywiście, w kontekście rozumowania dotyczącego sfery 

moralności, zasadnicze znaczenie ma aspekt uzasadniający.  

Przez niemal wszystkie publikacje Nagela przewija się jego polemika 

z hume’owską teorią moralności, przy czym trzeba tu mocno podkreślić, że 

traktuje on Hume’a jako pewien symbol tradycji emotywistycznej 

(akceptującej stwierdzenie Hume’a, że rozum jest niewolnikiem uczuć). 

Ów krytykowany pogląd wyraża się również w hume’owskiej teorii 

motywacji, uznającej jedynie instrumentalną rolę rozumu w rozumowaniu 

praktycznym. Istotą stanowiska, z którym walczy Nagel jest stwierdzenie, 

że rozum może być motywowany do działania dzięki rozumowaniu 

praktycznemu jedynie wtedy, jeśli podmiot już wcześniej posiadał 

stosowne pragnienie [3, s. 10]. Nagel nie dokonuje więc szczegółowych 

analiz tekstów Hume’a – jednak to, na ile dokładnie odczytuje on jego 

teorię nie ma większego znaczenia przy analizowaniu koncepcji Nagela, 

jako że, jak zostało powiedziane, Hume zdaje się tu być pewnym 

                                                                 
5 Nagel często zamiennie stosuje słowa „racja‖ i „wartość‖, co jest nie tyle wynikiem 

utożsamienia tych dwóch pojęć, ile raczej przekonania, że pewne stwierdzenia odnoszą się takim 

samym stopniu do racji, jak i wartości. Jeśli chodzi o wzajemne relacje między racjami 

a wartościami, to można powiedzieć, że dla Nagela racje wyrażają lub reprezentują wartości. 
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symbolem koncepcji, w kontraście do której Nagel chce budować własną 

teorię. W celu wykazania nieadekwatności tej koncepcji – którą Alan 

Thomas określa mianem „prostej teorii motywacyjnej‖ [9, s. 109], Nagel 

posługuje się między innymi analizą działania według racji roztropności 

lub altruizmu. 

3. Roztropność i altruizm w rozumowaniu praktycznym 

Najogólniejszym pytaniem, jakie zadaje Nagel w swojej dyskusji 

z tradycją hume’owską jest kwestia, jak możliwe jest rozumowanie 

praktyczne, wyrażające się zarówno w kierowaniu się racjami roztropności, 

jak i w działaniu altruistycznym, które jest dla niego podstawą moralności. 

Nawiązując do Kanta, Nagel szuka formalnej struktury rozumowania 

praktycznego, odsyłającej do metafizycznej koncepcji osoby. Tym, co 

umożliwia rozumowanie praktyczne, jest według niego zdolność rozumu 

praktycznego do transcendowania danego punktu odniesienia. W przypadku 

roztropności jest to zdolność do wykraczania poza „teraz‖ i umiejętność 

patrzenia na chwilę obecną jak na jakikolwiek inny punkt w czasie, który 

traci tym samym swoją uprzywilejowana pozycję – zatem zasada 

roztropności jest związana z koncepcją danej sytuacji jako zaledwie etapu 

w życiu rozciągniętym w czasie [3, s. 57-76]. W analogiczny sposób 

wyznaczane są formalne warunki altruizmu – związane są one ze zdolnością, 

aby postrzegać się jednocześnie jako „ja‖, i jako „kogoś‖ – jednostkę 

określoną w sposób bezosobowy. A więc postępując roztropnie jednostka 

troszczy się o przyszłość abstrahując od chwili obecnej (uznaje jej ważność 

jedynie jako jednej z wielu chwil), a zachowując się altruistycznie ma na 

celu tylko korzyść odniesioną przez inną osobę, która z owego 

zewnętrznego punktu widzenia postrzegana jest jako tak samo ważna jak 

podmiot działający [3, s. 16]. Trzeba tu podkreślić, że wykraczając poza 

chwilę obecną, jak i poza swój wewnętrzny punkt widzenia, podmiot jest 

nadal, nie tylko fizycznie, ale też mentalnie, zakotwiczony zarówno 

w teraźniejszości, jak i w swojej wewnętrznej perspektywie. Jest to spójne 

z koncepcją Nagela o współwystępowaniu dwóch punktów widzenia  

– wewnętrznego i zewnętrznego, którą rozwinął w późniejszych latach 

(w The Possibility of Altruism jest ona zaledwie zarysowana). Jeśli chodzi 

o roztropność, to oczywiście Nagel nie ogranicza jej do troski podmiotu 

o jego własna przyszłość – może ona również dotyczyć innych osób 

i w tym sensie nie jest ograniczona do interesu własnego. Jednak 

w budowaniu swojej argumentacji Nagel decyduje się dla uproszczenia 

operować tylko przykładami dotyczącymi takich działań podmiotu, które 

skierowane są na jego własny interes w przyszłości.  
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Formalne warunki działania rozumu praktycznego – zdolność do 

wychodzenia poza chwilę obecną i poza jednostkowy punkt widzenia  

– umożliwiają zdystansowanie się do swoich impulsów i pragnień. Jest to 

jeden z istotnych wątków prowadzonej przez Nagela polemiki. Postępując 

roztropnie, podmiot dystansuje się wobec swoich obecnych pragnień  

– np. odmawia sobie niezdrowego deseru, a zachowując się altruistycznie, 

dystansuje się od własnych pragnień skontrastowanych z interesami 

innych, dlatego np. oddaje portfel, który ktoś zgubił na ulicy [przykłady 

moje – WW]. Z możliwością zaistnienia owego zdystansowania się 

związane jest istnienie luki pomiędzy pragnieniem i działaniem [2, s. 109]. 

W tę lukę niejako „wciska się‖ możliwość przeprowadzenia rozumowania, 

zarówno w odniesieniu do przekonań (rozumowanie teoretyczne), jak 

i w odniesieniu do działań (rozumowanie praktyczne). To „otwarcie 

przestrzeni‖ jest warunkiem koniecznym do tego, aby zaistniał akt 

rozumowania i podjęcie decyzji
6
.  

Istotnym pytaniem, związanym z niniejszymi rozważaniami, jest to, czy 

dystansując się do pewnych pragnień i oceniając je jako mogące lub nie 

mogące dostarczać racji do działania, jednocześnie podmiot wzbudza 

w sobie inne pragnienia – czyli czy sama obecność pragnienia jest 

konieczna przy działaniu. Analiza rozważań Nagela pozwala dojść do 

wniosku, że uznaje on, iż pragnienia są niezbędne w procesie moty-

wacyjnym. Jednak nie zawsze pragnienia są pierwotnym bodźcem  

– czasem to właśnie poprzez rozumowanie praktyczne podmiot dochodzi 

do uznania jakiejś racji, co wywołuje u niego pragnienie działania według 

owej racji. W takim przypadku pragnienie rozumiane jest czysto formalnie, 

jako że nie jest ono siłą sprawczą, inicjującą działanie
7
. W Widoku znikąd, 

odwołując się do swoich wcześniejszych publikacji, Nagel pisze: 

„Twierdziłem wcześniej, że racje motywacyjne nie opierają się zawsze na 

istniejących uprzednio pragnieniach. Czasami pragnienie pojawia się 

właśnie z tego powodu, że zauważam istnienie racji przemawiającej za 

tym, by coś zrobić lub żeby czegoś chcieć. Dotyczy to motywów 

dyktowanych przez rozwagę, których źródłem są oczekiwania przyszłych 

pragnień i interesów, i które nie muszą odwoływać się do żadnych 

teraźniejszych pragnień. W jeszcze bardziej oczywisty sposób dotyczy to 

motywacji altruistycznej – jej źródłem jest uznanie pragnień i interesów 

innych ludzi i nie wymaga ona istnienia żadnych pragnień podmiotu 

działającego, poza tymi, które są motywowane przez to uznanie‖ [12, s.  185]. 

                                                                 
6 Można dokonać ciekawego porównania pomiędzy twierdzeniami Nagela, a podobnymi 

rozważaniami, które przeprowadza John Searle pisząc o szczelinie pomiędzy skłonnością 

i decyzją: zob. [10, s. 219]. 
7 Por. [11, s. 39-40, 278]. 
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Powyższe rozważania związane są ze słynnym rozróżnieniem Nagela na 

pragnienia nieumotywowane – czyli te, które same, bez żadnych dodatkowych 

racji, mogą być uznane za wystarczające racje do działania, oraz pragnienia 

umotywowane – do których podmiot dochodzi po przeprowadzeniu 

rozumowania. Powiemy więc, że pragnieniem nieumotywowanym będzie 

np. potrzeba zaspokojenia głodu lub chęć przeżycia jakiejś przyjemności
8
, 

a pragnieniem umotywowanym – chęć nauczenia się języka obcego, jeżeli 

wiemy, że przyda nam się on w niedalekiej przyszłości. A więc Nagel 

występuje tu przeciwko tezie Hume’a, według której rozum nie może mieć 

wpływu na wybór pragnień, jedynie dokonując wyboru środków do 

zrealizowania pragnień istniejących już wcześniej. Wzbudzenie motywacji 

do działania następuje poprzez nabycie przekonania na temat racji do 

działania – w związku z tym należy zaaprobować opinię badaczy, którzy 

uznają, że stanowisko Nagela określić można jako motywacyjny internalizm 

sądu [13, s. 113-122]. Istnieją rozbieżności w kwestii zaklasyfikowania 

jego poglądów w sporze między internalizmem a eksternalizmem, głównie 

jeśli chodzi o kwestię, czy według Nagela to nabycie określonego 

przekonania, czy też sama prawdziwość sądów moralnych gwarantuje 

oddziaływanie na system motywacyjny podmiotu [6, s. 51]. Wątpliwości te 

są wynikiem niejednoznacznych sformułowań Nagela, który w pewnych 

miejscach zdaje się optować za pierwszą, a w pewnych miejscach za drugą 

ewentualnością
9
. Można również znaleźć fragmenty sugerujące, że Nagel 

albo nie jest pewien, albo bierze pod uwagę dwie opcje: „Według tego 

poglądu motywacja musi być w taki sposób powiązana z prawdą lub 

znaczeniem twierdzeń etycznych, że kiedy w konkretnym przypadku ktoś 

jest (lub tylko wierzy, że jest) moralnie zobligowany do zrobienia czegoś, 

to pociąga to za sobą posiadanie przez podmiot motywacji do zrobienia 

tego‖ [3, s. 7]. W sytuacji, gdy bierze się pod uwagę całokształt rozważań 

Nagela, najbardziej przekonująca jest interpretacja przypisująca mu 

motywacyjny internaalizm, występujący w wersji słabej, ponieważ filozof ten 

wielokrotnie podkreślał, że fakt nabycia jakiegoś przekonania na temat racji 

do działania często nie kończy się wcale podjęciem owego działania – jako 

że w podmiocie ścierają się przecież różne racje i motywacje. Nie można 

więc twierdzić, że takie zjawiska jak słabość woli w jakiś szczególny 

sposób zagrażają koncepcji Nagela i że częsty brak „efektywności‖ 

                                                                 
8 Istnienie pragnień nieumotywowanych wydaje się wspierać tezę, że same pragnienia mogą mieć 

siłę motywującą. Jednak nawet w przypadku pragnień nieumotywowanych, Nagel podkreśla, że 

jedynie inicjują one ciąg rozumowania, który doprowadza do uznania, że mogą stanowić one 

rację działania – w tym sensie pragnienia zostają niejako przefiltrowane, i stają się racją działania, 

a zatem tak naprawdę nie ma ucieczki od racji działania. Myśl tę rozwija A. Tomas w [9, s. 110]. 
9 Por. [13, s.121].  
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rozumowania praktycznego podważa jego tezy. Nagel podkreśla, że 

pragnie wykazać jedynie, iż jest możliwa taka sytuacja, że podmiot kieruje 

się racjami działania, które są zewnętrzne wobec systemu motywacyjnego 

podmiotu
10

, polemizując nie tylko ze wspomnianą „prostą teorią 

motywacyjną‖ ale również z wyrafinowaną koncepcją internalizmu racji 

działania w wersji zaprezentowanej przez Bernarda Williamsa.  

4. Bezczasowość racji 

Nagel szczególnie dużo miejsca poświęca zwalczaniu koncepcji, którą 

za Parfitem nazwiemy Teorią Instrumentalną, mówiącą, że „najmocniejsze 

racje przemawiają za tymi działaniami każdego z nas, które najlepiej 

zaspokoją jego aktualne pragnienia‖[14, s. 149]. Nacisk w tej koncepcji 

położony jest na słowo „aktualne‖, i jest to zawężone rozumienie „prostej 

teorii motywacyjnej‖. Zgodnie z tym poglądem, to, jaka decyzja zostanie 

w danej sprawie podjęta, uzależnione jest od tego, czego podmiot 

najbardziej pragnie w danym momencie (tj. w momencie podejmowania tej 

właśnie decyzji). Nagel pokazuje, że nawet w przypadku wspomnianych 

wcześniej pragnień nieumotywowanych, są one dopiero początkiem 

procesu rozumowania, które doprowadza do podjęcia decyzji. Zażywam 

aspirynę, ponieważ uznaję, że pragnienie ustania bólu głowy może być 

racją do tego działania. Jednocześnie mogę powstrzymać się od sięgnięcia 

po papierosa, bo wiem, że w dłuższej perspektywie będzie to dla mnie 

szkodliwe. Sprawa jest jeszcze bardziej oczywista w przypadku pragnień 

umotywowanych. Odwołajmy się do poprzedniego przykładu: wiem, że 

będzie mi w przyszłości potrzebna znajomość języka obcego, a więc 

podejmuję wysiłek, aby się go nauczyć. Nagel zaprzecza więc konieczności 

podążania za najsilniejszym impulsem, który może przejawiać się 

w postaci najsilniejszego w danym momencie pragnienia. W powyższej 

sytuacji powodem, dla którego podejmuję naukę, nie jest fakt, że moim 

najsilniejszym pragnieniem w danym momencie jest pragnienie nauczenia 

się języka obcego. To przyszła racja, a raczej uświadomienie sobie 

przyszłej racji, umożliwi mi wzbudzenie w sobie stosownej motywacji, aby 

podjąć ten wysiłek. Oczywiście może się zdarzyć, że ulegnę 

najsilniejszemu pragnieniu w danym momencie, i zamiast zająć się nauką, 

zdecyduję się oddać chwilowej przyjemności. Tę częstą sytuację 

nazwalibyśmy działaniem nieroztropnym. Aby to określenie miało tutaj 

sens, trzeba oczywiście przyjąć po pierwsze tożsamość jednostki w czasie, 

co też Nagel czyni, traktując moje „ja‖ w każdym momencie czasu jako 

reprezentanta rozciągniętej w czasie całości [3, s. 58], a po drugie, uznać 

                                                                 
10 Pogląd ów nazwany jest eksternalizmem racji działania; zob, np. [8]. 
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zjawisko bezczasowości racji. Owa bezczasowość polega na tym, że wpływ 

racji nie jest uzależniony od stosunku racji do chwili obecnej. Wynika to 

z tego, że „racje reprezentują wartości, które nie są zależne od czasu. 

Można je nawet opisać jako wartości bezczasowe‖[3, s. 46]. Warto 

zauważyć, że tak rozumiana bezczasowość racji, oparta na wartościach 

niezależnych od chwili obecnej, wiąże się z pojęciem obiektywności racji 

i wyrażanych przez nie wartości. Należy zgodzić się z Nagelem, że tylko 

taki status racji może stanowić podstawę rozumowania praktycznego – 

inaczej racje byłyby nierozerwalnie związane z ulotną chwilą i nie mogłyby 

pełnić żadnej roli przy podejmowaniu długofalowych decyzji. Skoro 

oderwanie racji od chwili obecnej jest tylko przejawem ich ogólnej 

uniwersalności i obiektywności, to jest zrozumiałe, że dla Nagela 

odpowiednikiem przejawiania się owej obiektywności w przypadku 

altruizmu jest oderwanie racji od jednostkowego, osobistego punktu 

widzenia – zgodnie ze stosowana przez niego analogią, polegającą na tym, 

że zachowanie roztropne polega na transcendowaniu tego co jest „teraz‖, 

a altruistyczne – na wychodzeniu poza punkt widzenia „ja‖.  

5. Roztropność jako model dla altruizmu 

Alan Thomas pisze, że Nagel jest świadom poważnej różnicy (a serious 

point of disanalogy) pomiędzy roztropnością i altruizmem – chodzi tu 

o fakt, że racje roztropności w przytaczanych przez Nagela przykładach 

w ostatecznym rozrachunku dotyczą m o j e g o własnego życia [9, s. 118]. 

Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że interes własny jest dla Nagela 

tylko najprostszym przykładem zachowania roztropnego. Istotą rozwagi 

jest wykroczenie poza chwilę obecną i może ona również dotyczyć innych 

osób. Ponadto wydaje się, że wbrew temu co sugeruje A. Thomas, Nagel 

bagatelizuje różnice pomiędzy roztropnością i altruizmem. W zasadzie brak 

symetrii pomiędzy tymi dwoma typami racji przejawia się dla niego 

głównie w tym, że roztropność jest bardziej pierwotna niż altruizm, jeśli nie 

ontologicznie, to przynajmniej epistemologicznie, i przez to może służyć 

jako model do wszelkich rozważań nad altruizmem. Jak zostało zauważone 

we wcześniejszej części artykułu, nie wskazuje on na brak analogii, ale 

właśnie na istnienie owej analogii pomiędzy brakiem roztropności 

a brakiem zachowania altruistycznego. Powołuje się między innymi na 

H. Sidgwicka, i jego uwagi na temat podobieństwa pomiędzy pytaniem, 

które można zadać względem altruizmu (Dlaczego mam poświęcać własne 

szczęście na rzecz większego szczęścia innych), i względem roztropności 

(Dlaczego mam poświęcać obecną przyjemność na rzecz większej 

przyjemności w przyszłości) [3, s. 16]. Na tym etapie jest to niewątpliwie 

trafna analogia. Jednak według Nagela na tym ona się nie kończy, 
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albowiem o istnieniu podobieństwa między tymi typami racji świadczy 

według niego również odczucie żalu, czy dezaprobaty, którego doznajemy 

zarówno obserwując działanie nieroztropne, jak i działanie pobawione 

altruizmu, będącego podstawą działań moralnie słusznych. Nagel zdaje się 

ignorować fakt, że w przypadku łamania norm moralnych uczucie 

dezaprobaty jest nieporównywalnie silniejsze, może nawet jakościowo inne 

– odczuwamy bowiem wyraźny, poruszający nas do głębi sprzeciw oraz 

specyficzny rodzaj potępienia i oburzenia. Zatem tak silna analogia 

pomiędzy tą reakcją a żalem, jaki czujemy, widząc że ktoś nie dba o swe 

przyszłe interesy, jest kwestią dyskusyjną. Budzi bowiem zastrzeżenia 

stosowanie znaku równości pomiędzy potępieniem czynu moralnie złego, 

a pomiędzy politowaniem lub dezaprobatą, jaką wzbudza fakt, że ktoś 

np. nie dba o swoje zdrowie lub nie rozwija swoich zdolności. 

Kolejna wątpliwość w kwestii podobieństwa pomiędzy roztropnością 

i altruizmem pojawia się, gdy uświadomimy sobie, że w przypadku 

altruizmu mamy możliwość odniesienia się do całej gamy wartości 

moralnych, takich jak np. uczciwość czy sprawiedliwość, podczas gdy 

roztropność w znacznie większym stopniu bazuje na pojęciu skuteczności 

i wartościach utylitarnych. W swoim wczesnym dziele The Possibility 

of Altruism Nagel posługuje się pojęciem wartości, jednak zdaje się jeszcze 

nie brać pod uwagę złożoności tej problematyki – altruizm, i jednocześnie 

cała moralność jest oparta na tym, że cudzy interes jesteśmy w stanie 

traktować tak jak swój własny. Natomiast w późniejszych pracach 

odchodzi on od czysto formalnych rozważań i prowadzi namysł nad sferą 

wartości będących podstawą dla racji. Jednak pomimo ciekawych rozważań 

nad sferą wartości w późniejszych publikacjach, Nagel nie próbuje odwołać 

swoich wcześniejszych ustaleń w kwestii analogii pomiędzy roztropnością 

i altruizmem, a wręcz przeciwnie, często się powołuje na swoje 

wcześniejsze tezy.  

Ponadto można zauważyć, że w celu uwypuklenia stosowanej analogii 

Nagel znacznie zawęża pojęcie roztropności w sposób, który uniemożliwia 

stosowanie go w różnych kontekstach, w których jego użycie byłoby 

całkowicie naturalne. Definiując roztropność jako zdolność częściowego 

oderwania się od chwili obecnej, wyklucza zastosowanie roztropności 

w takich sytuacjach, jak np. rzucenie się na ratunek tonącemu. Jest to 

ewidentnie przykład reakcji altruistycznej, jednak zauważmy, że jeżeli 

osoba ratująca nie potrafi pływać, lub pływa bardzo słabo, to wydaje się, że 

można w sposób niekontrowersyjny nazwać wskoczenie do wody 

z zamiarem ratunku zachowaniem nieroztropnym. Podobnie, nieroztropnym 

nazwalibyśmy nieostrożne wbiegnięcie na jezdnię. Oczywiście, z czysto 

formalnego punktu widzenia, nawet w takiej sytuacji występuje kwestia 

umiejętności spojrzenia w przyszłość – w tym przypadku chodzi po prostu 
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o przyszłość bliską, oddaloną od chwili obecnej o kilka sekund. Jednak 

właśnie ta bliskość sprawia, że owa przyszłość staje się częścią sytuacji 

rozgrywającej się w chwili obecnej.  

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przykład braku symetrii 

pomiędzy roztropnością i altruizmem, który umknął uwadze Nagela. Łatwo 

wyobrazić sobie sytuacje, w których rozwagę możemy potraktować 

instrumentalnie względem altruizmu. Staje się ona wówczas jednym ze 

środków koniecznych do tego, aby działanie altruistyczne rzeczywiście 

zakończyło się promowaniem interesu innej osoby. Prostym przykładem 

ilustrującym takie zdarzenie jest sytuacja, kiedy osoba próbująca 

odzwyczaić się od palenia prosi nas o papierosa. Spełniając tę prośbę 

pomagamy jej zaspokoić bieżącą potrzebę, ale działamy nieroztropnie, bo 

biorąc pod uwagę długofalowe skutki, szkodzimy jej interesom – w tym 

przypadku zdrowiu. Zatem roztropność wydaje się nader często potrzebna 

do prawidłowego realizowania altruizmu. Trudno jednak sobie wyobrazić, 

aby altruizm mógł pełnić podobną, instrumentalną funkcję względem 

roztropności. Można by próbować bronić takiej wizji powołując się na 

koncepcję Hobbesa, jednak Nagel jest zdecydowanym przeciwnikiem tej 

koncepcji, słusznie zauważając, że takie rozumienie altruizmu i moralności 

jest jednocześnie jej unicestwieniem. 

6. Podsumowanie 

Nagel twierdzi jednoznacznie, że moralności nie można wyjaśnić 

poprzez zjawiska pozamoralne – zatem słusznie zauważa, że wyjaśnienie 

moralności poprzez coś innego de facto jest jej unicestwieniem jako takiej. 

Jednakże powstaje pytanie, czy traktowanie moralności jako racjonalności 

w pełni analogicznej do roztropności, i uznanie, że zarysowanie jedynie 

formalnych ram pozwala wyjaśnić jak ów fenomen jest możliwy bez 

konieczności odwoływania się do zawartości w postaci różnorodnych 

wartości, nie jest również pozbawieniem moralności tego, co w niej 

najbardziej swoiste. O ile zatem analogia budowana przez Nagela zdaje się 

być usprawiedliwiona, jeśli chodzi o wskazywanie warunków koniecznych 

dla zaistnienia racji roztropności i altruizmu, to konstrukcja ta zawodzi, gdy 

chcemy poznać warunki wystarczające dla powstania tych zjawisk. Innymi 

słowy, nie jest ona w stanie umożliwić pełnego wglądu w istotę obu typów 

racji – w szczególności zdaje się grozić redukcjonizmem, jeśli chodzi 

o analizę pojęcia altruizmu. Idea, że altruizm może zostać wyjaśniony 

poprzez analizę roztropności wydaje się zdecydowanym uproszczeniem 

tego zagadnienia.  

Pomimo wątpliwości w odniesieniu do stosowanej analogii pomiędzy 

altruizmem i roztropnością, należy docenić wkład Nagela jeśli chodzi 
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o kwestię argumentowania na rzecz możliwości przeprowadzania 

rozumowania praktycznego i kierowania się racjami działania, oraz jego 

celne spostrzeżenia w polemice z emotywizmem i tradycją hume’owską, 

jako że w sposób trafny wykazuje on istnienie ludzkiej zdolności 

dystansowania się do swoich pragnień i impulsów – będącej warunkiem 

koniecznym (choć, jak ustaliliśmy, niewystarczającym) do kierowania się 

racjami roztropności i altruizmu. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że argumentacja Nagela wykorzystująca 

analogię pomiędzy roztropnością i altruizmem, choć jest przekonująca 

i skuteczna w polemice z mało wyrafinowaną wersją emotywizmu, to nie 

jest wystarczająca, jeśli chodzi o wykazanie fałszywości bardziej 

skomplikowanych koncepcji nawiązujących tradycji hume’owskiej, do 

których należy między innymi filozofia Bernarda Williamsa [8, 15]. 

Chociaż poprzez analizę roztropności i altruizmu Nagelowi udaje się 

wykazać, że podmiot potrafi mentalnie wykroczyć poza chwilę obecną oraz 

pokonać zanurzenie w czysto wewnętrznej perspektywie, to rozważania te 

są niewystarczające do odparcia zastrzeżeń przedstawionych przez 

Williamsa
11

. Nie jest to jednak zarzut wobec Nagela, a jedynie zwrócenie 

uwagi na fakt, że w polemice z Williamsem Nagel zmuszony jest do 

zastosowania dodatkowej argumentacji, która związana jest z jego 

rozważaniami wykraczającymi poza przedstawioną tutaj kwestię analogii 

pomiędzy roztropnością i altruizmem. 
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Racje roztropności i altruizmu w filozofii moralnej Thomasa Nagela 

Streszczenie  

Celem artykułu jest krytyczna analiza rozważań dotyczących analogii pomiędzy racjami 

roztropności i altruizmu w filozofii moralnej Thomasa Nagela, jednego z najbardziej 

wpływowych współczesnych myślicieli. Nagel od początku swojej pracy naukowej próbuje 

ugruntować moralność w sferze rozumu praktycznego, broniąc realizmu etycznego oraz 

racjonalności moralności, i prowadząc polemikę z różnymi odmianami koncepcji 

emotywistycznych. Analogia pomiędzy oboma typami racji, budowana na poziomie 

argumentacji i odzwierciedlająca według Nagela istnienie owej analogii na płaszczyźnie 

ontologicznej, jest jednym z narzędzi, których używa on do wykazania prawdziwości 

swoich tez. Analogia pomiędzy roztropnością i altruizmem w rozważaniach Nagela dotyczy 

przede wszystkim struktury formalnej, umożliwiającej podmiotowi kierowanie się wyżej 

wymienionymi racjami. Na bazie owego podobieństwa Nagel wyciąga daleko idące 

wnioski, a mianowicie próbuje wykazać, że rozważania nad roztropnością mogą być 

modelem dla rozważań dotyczących altruizmu, oraz że altruizm należy do sfery 

racjonalności w taki sam sposób jak rozwaga.  

W artykule podjęto próbę wykazania, że należy mieć wątpliwości wobec zasadności 

traktowania rozważań nad roztropnością jako modelu dla wyjaśnienia altruizmu, jako że 

wiąże się to z koniecznością ignorowania istotnych różnic pomiędzy oboma typami racji 

i zawężeniem sposobu rozumienia zarówno altruizmu, jak i roztropności. Pomimo tych 

zastrzeżeń, artykuł jest obroną stanowiska Nagela w jego polemice z koncepcjami 

emotywistycznymi. Chociaż traktowanie roztropności jako modelu dla altruizmu grozi  

–wbrew intencjom Nagela – redukcjonistycznym traktowaniem moralności, należy uznać 

zasadność wskazywania przez niego ludzkiej zdolności do transcendowania danego punktu 

odniesienia jako jednego z elementów umożliwiających rozumowanie praktyczne, zarówno 

w sferze roztropności, jak i moralności.  

Słowa kluczowe: Nagel, altruizm, roztropność, racje, rozumowanie 
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Recepcja Arystotelesa koncepcji szczęścia  

w myśli św. Tomasza z Akwinu 

1. Wstęp 

Głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest oddźwięk, 

jaki arystotelejska koncepcja szczęścia znalazła w filozofii św. Tomasza 

z Akwinu. Oprócz myśli św. Augustyna to właśnie myśliciel ze Stagiry 

zdaje się mieć w tym aspekcie największy wpływ na Akwinatę. (por. [1]). 

W związku z tym, że Tomasz znał najpewniej (spośród dzieł etycznych 

Arystotelesa) jedynie „Etykę nikomachejską‖, a nie znał „Etyki 

eudemejskiej‖ (por. [2]), to na tym pierwszym dziele skupi się moja uwaga. 

Strategia, jaką przyjmuję, jest następująca: przeanalizuję wszystkie fragmenty 

„Etyki nikomachejskiej‖ dotyczące szczęścia (będą to zatem obszerne 

części ksiąg I oraz X), referując poglądy, które Arystoteles tam wygłasza. 

To ma pozwolić czytelnikowi na zaznajomienie się ze zdaniem samego 

Stagiryty. Jednocześnie odwoływał się będę do komentarza Tomasza, w razie 

potrzeby uzupełniając go również innymi jego tekstami (czyli przede 

wszystkim Summa theologiae oraz Summa contra gentiles – to bowiem 

w komentarzu do „Etyki‖ oraz w obu summach zawarte są najistotniejsze 

części Tomaszowej koncepcji szczęścia). Będę tylko wzmiankował 

fragmenty, w których Akwinata w pełni zgadza się z Arystotelesem, jedynie 

powtarzając jego myśli; skupię się natomiast dokładniej przynajmniej na 

niektórych spośród tych fragmentów, w których Tomasz bądź twórczo 

rozwija rozwiązania proponowane przez Stagirytę, bądź je uszczegóławia, 

bądź – jak się wydaje – zmienia je. 

2. Dobro jako cel działania 

Tomasz z Akwinu rozpoczyna komentowanie „Etyki nikomachejskiej‖ od 

zarysowania pewnego tła metafizycznego całych rozważań (In Eth. lI.1.1-184 

[5]). Znaczenie otwierającego je zdania, określającego dobro jako „cel 

wszelkiego dążenia‖ (Eth. nic. I.1, 1094A; [4]), ogranicza się zdaniem 

większości komentatorów Arystotelesa do świata ludzi, co zresztą jasno 

sugeruje jego początek: „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też 
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wszelkie zarówno działanie, jak i postanowienie, zdają się zdążać do 

jakiegoś dobra‖  (Eth. nic. I.1 1094A;  [4]). Tomasz rozszerza jego 

znaczenie tak, aby obejmowało działanie wszystkich bytów. Stwierdza on, 

że nawet pozbawione rozumu byty podążają do tego, co dla nich dobre, 

czyniąc to „pod wpływem przyporządkowania boskiego intelektu‖ (In Eth. 

I.1.165-175 [5]). To, że człowiek zmierza do dobra, stanowi zatem tylko 

szczególny przypadek, występujący w ogólnym, celowościowo ukierun-

kowanym porządku natury. Wszystkie istoty stworzone, mówi Akwinata 

w innym miejscu (Summa theol. I-II.1-5; [6]),  zmierzają do pewnego 

ostatecznego dobra – Boga; czynią to jednak w różne, właściwe dla 

rodzaju, do którego należą, sposoby. Tomasz podejmuje tu polemikę 

z koncepcjami, które przypisuje zwolennikom Platona, uznającymi dobro 

za stojące w hierarchii ontologicznej wyżej, niż byt (czy też przed bytem). 

Akwinata aplikuje tu swą teorię transcendentaliów, stwierdzając, iż dobro 

nie jest względem bytu wyższe czy wcześniejsze, lecz jest z nim zamienne 

[por. np. De veritate, 21.2 [7]). Dobro, stwierdza Tomasz, jest czynnikiem 

poruszającym pożądanie – zarówno istot rozumnych, jak i nierozumnych. 

To właśnie jego zdaniem stanowi uzasadnienie frazy otwierającej „Etykę 

nikomachejską‖, mówiącej, iż „dobro jest celem wszelkiego dążenia‖. Byty 

nieobdarzone rozumem, powiada Tomasz, z natury dążą do pewnego 

właściwego dla siebie dobra – nie dlatego, że je poznają, lecz dlatego, że 

zostały w jego stronę skierowane przez kogoś obdarzonego poznaniem – to 

znaczy przez Boga, kierującego biegiem wszystkich rzeczy, które stworzył 

i podtrzymuje w istnieniu. To bardzo istotna rozbieżność pomiędzy 

poglądami Arystotelesa i Tomasza z Akwinu: choć obaj przypisują 

obecność porządku celowościowego całości świata natury (nawet jeśli 

Arystoteles nie czyni tego w „Etyce nikomachejskiej‖, to bezsprzecznie 

dokonuje takiego przypisania w innych dziełach, np. w „Fizyce” (Phys. 

II.8, 198b34-199b33 [8]), to jednak Stagiryta nie uznaje, że musi istnieć 

pewien byt obdarzony inteligencją, który byłby stwórcą tego porządku  

– natomiast dla Tomasza jest to teza absolutnie kluczowa (por. [9]). Bóg, 

powtarza wielokrotnie Tomasz, skierowuje rzeczy pozbawione inteligencji 

do ich celu niczym łucznik kieruje do tarczy strzałę (por. [10]). 
Do tego stwierdzenia Tomasz dołącza również  odpowiedź (rozwiniętą 

w innych miejscach, np. w „Summie teologii‖ (por. Summa theol. I-II.5.8 

[6]), a w sposób najbardziej szczegółowy w komentarzu do „Sentencji‖ 

(In Sent. IV.49.1.3 [11])) na wątpliwość rodzącą się wobec takiego 

stwierdzenia: czy to oznacza, że ludzie nigdy nie pragną zła? Odpowiedź 

Tomasza wskazuje na rozróżnienie pomiędzy niejako subiektywnym 

a obiektywnym ujęciem rzeczy pożądanej: ludzie nigdy nie pragną zła jako 

zła. Zła zawsze pragnie się pod postacią pewnego dobra, to znaczy o tyle, 
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o ile rozum danego człowieka przedstawia mu daną rzecz jako dobrą 

(aspekt subiektywny), nawet jeżeli jest ona obiektywnie zła (por. [11]). 
Na samym początku komentarza Tomasza pojawia się jeszcze jeden 

fragment,  niewypływający bezpośrednio z tekstu Arystotelesa, a bliższy 

raczej metafizyce neoplatońskiej i augustyńskiej. Akwinata stwierdza, że 

Arystoteles nie opisuje jakiegoś jednego dobra, lecz raczej dobro 

rozumiane ogólnie – i dodaje, że każda rzecz jest dobra tylko o tyle, o ile 

w danym stopniu naśladuje dobro najwyższe (czyli Boga) i jest doń podobna. 

Dlatego, podsumowuje Tomasz, można by powiedzieć, że istnieje jedno 

dobro, którego pożądają wszystkie rzeczy – albowiem dobra najwyższego 

pożąda się w jakiś sposób w każdym dobru partykularnym (In Eth.I.1.165-183 

[5]). Jak dowodzi C. Fabro, tak rozumiany wątek partycypacji zdaje się 

obcy metafizyce Arystotelesa; natomiast dla Tomasza stanowi niejako jej 

naturalne uzupełnienie, dopełniające ją i odpowiadający na pewne 

wątpliwości, które mogą się przy jej analizie rodzić (por. [12]). 

3. Różnorodność celów 

Arystoteles postuluje dalej przyjęcie wielości celów, płynącej z tego, że 

„wiele jest rodzajów działania i wiele sztuk i rzemiosł oraz nauk‖ (Eth. nic. 

I.1, 1094a [4]). Akwinata dodaje jako wytłumaczenie owego fragmentu, że 

dobro ostateczne, do którego zmierza pożądanie każdej rzeczy, jest jej 

ostateczną doskonałością. Pierwszą (czyli niejako niższą) doskonałością 

danej rzeczy jest jej forma; drugą zaś (czyli wyższą) jest działanie. Tomasz 

stwierdza, że musi zatem istnieć różnorodność celów: niektóre z nich są 

działaniami, a niektóre – wytworami owych działań. Rozwijając tę myśl, 

Akwinata stwierdza dalej, że wyróżnić należy dwa rodzaje działania. Jedno 

(np. widzenie i rozumienie) pozostaje w samym działającym; drugie 

niejako przechodzi na materię zewnętrzną i jest nazywane „wytwarzaniem‖ 

(factio). Doskonalszy ma być jego zdaniem ten typ działania, które 

pozostaje w samym działającym – jest ono bowiem autoteliczne, same 

stanowiąc cel dla owego działającego. Natomiast w przypadku działania 

wypływającego na zewnątrz cel stanowi rzecz wytworzona. To będzie 

stwierdzenie ważne w kontekście głównego przedmiotu rozważań, czyli 

szczęścia, którego jedną z cech dystynktywnych, jak się okaże, jest właśnie 

bycie ostatecznym celem i samowystarczalność – a obie te cechy łączą się 

z jego autotelicznością (In Eth. I.1.184-263 [5]). 

4. Istnienie ostatecznego celu ludzkiego życia i jego poznanie 

Arystoteles pokazuje następnie, że istnieje pewien ostateczny cel 

ludzkiego życia oraz że poznanie tego celu jest „sprawą wielkiej wagi‖. 

Poznanie to ma jego zdaniem przysługiwać nauce „naczelnej i najbardziej 
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kierowniczej. Za taką zaś uchodzi polityka, nauka o państwie‖ (Eth. nic. 

I.2, 1094a18-b12 [4]). Istnienia owego celu Stagiryta dowodzi, 

stwierdzając, iż w porządku celów niemożliwe jest posuwanie się 

w nieskończoność – gdyby tak było, to „pragnienie nasze stałoby się 

próżnym i daremnym‖ (Eth. nic. I.2, 1094a20-21 [4]). Akwinata uzupełnia 

tę argumentację, stwierdzając, że pragnienie osiągnięcia ostatecznego 

dobra-celu ma charakter naturalny. Niemożliwym jest zaś, aby pragnienie 

naturalne nie mogło pozostać niespełnionym. Pochodzi ono bowiem od 

Boga-stwórcy, ustanawiającego porządek wszystkich rzeczy i kierującego 

jej do właściwych im celów; a postanowienia Boga nie mogą napotykać 

żadnych przeszkód. Choć Arystoteles uznaje skuteczność działania natury, 

przyjmując, iż (niemal) zawsze osiąga ona swe cele (por. Phys. II.4-5, 

194a-195a27 [7]), to jednak obce mu jest, by tak rzecz, teologiczne 

uzasadnienie owej skuteczności, które przyjmuje po raz kolejny Tomasz, 

dla którego właśnie owo rozumowanie stanowi drogę do konkluzji, że 

„koniecznym jest, że istnieje jakiś ostateczny cel, ze względu na który 

pożąda się wszystkich innych rzeczy, podczas gdy jego samego nigdy nie 

pożąda się ze względu na coś innego. Dlatego koniecznym jest, że istnieje 

jakiś najlepszy cel ludzkich spraw‖ (In Eth. I.2.48-53 [5]). 

5. Szczęście jako dobro najwyższe 

W dalszej części „Etyki‖ Arystoteles wykazuje, iż pośród ludzi – zarówno 

niewykształconych, jak i mędrców – panuje powszechna zgoda, że 

ostatecznym, najwyższym dobrem dla człowieka jest szczęście; a „być 

szczęśliwym‖ ma znaczyć „dobrze żyć i dobrze się mieć‖ (Eth. nic. I.4, 

1095a19-20 [4]). Niezgoda dotyczy jednak tego, na czym owo szczęście 

dokładnie polega. Tłum upatruje go najczęściej w „rzeczach jawnych 

i widocznych‖, takich jak: przyjemności, bogactwo czy zaszczyty. 

Platonicy natomiast twierdzą, że „istnieje inne jeszcze dobro samo w sobie, 

które sprawia, że tamte wszystkie [tj. wymienione wcześniej] są dobrami‖ 

(Eth. nic. I.4, 1095a26-28 [4]). Akwinata przyjmuje, że Arystoteles dzieli 

badanie szczęścia (które następuje w księdze I po omówionych powyżej 

wstępnych ustaleniach) niejako na trzy części: w pierwszej dochodzi do 

wniosku, że szczęście jest działaniem podług cnoty. W drugiej (którą dla 

Tomasza stanowią księgi przedzielające I od X) dokonuje badania samych 

cnót. W trzeciej (zawartej w księdze X) stanowiącej konkluzję owego 

badania, wyjaśnia, jakie jest to działanie i jaka natura mu przysługuje (por. 

In Eth. I.4.1-25 [5]). Zagadnienie szczęścia stanowi więc dla Akwinaty 

ramę, na której zbudowane są wszystkie rozważania „Etyki nikomachejskiej‖: 

stanowi ono punkt wyjścia, punkt odniesienia przy wszystkich pozostałych 

omawianych tam tematach, oraz punkt dojścia całych rozważań. 
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Tomasz dokonuje trojakiego rozróżnienia pomiędzy owymi opiniami, 

które występują pośród ludzi na temat szczęścia. Po pierwsze, tłum 

(utożsamiający szczęście z rzeczami natury zmysłowej, które są dla ludzi 

najłatwiej dostępne) różni się tu od filozofów. Po drugie, pośród samego 

owego tłumu jedni ludzie łączą szczęście z posiadaniem jednego dobra 

zmysłowego, a drudzy – innego. Po trzecie, ludzie różnią się co do tego, 

które z dóbr uznają za pożądane najbardziej (por. In Eth. I.4.48-75 [5]). 

6. Analiza poszczególnych opinii na temat szczęścia 

Arystoteles przystępuje następnie do badania poszczególnych opinii na 

temat szczęścia, które można spotkać jako rozpowszechnione pośród ludzi. 

Niektórzy ludzie, powiada Stagiryta, poszukują szczęścia w przyjemnościach 

zmysłowych. (Eth. nic. I.5, 1095b14-22 [4]). Odnosi on to stwierdzenie do 

„niewykształconego ogółu‖; w swoim komentarzu Tomasz dołącza tu również 

niektórych spośród ludzi wykształconych, na przykład epikurejczyków, 

którzy – jak mówi - „uznając przyjemność za najwyższe dobro, starannie 

pielęgnowali cnoty. [Czynili to] jednak jedynie ze względu na przyjemność, 

to znaczy po to, aby ich przyjemność nie została zakłócona przez 

przeciwne [jej] wady‖ (In Eth. I.5.40-56 [5]). 

Stagiryta wyróżnia w tym kontekście trzy sposoby życia: życie oddane 

przyjemności, życie oddane działalności obywatelskiej i życie oddane 

kontemplacji (Eth. nic. I.5, 1095b14-19). Tomasz uzupełnia owo rozróżnienie 

przez dodanie tego, na jakiej podstawie się go dokonuje. Stwierdza on 

mianowicie, iż „każdy [człowiek] uznaje za swoje życie to, do którego jest 

w najsilniejszy sposób pociągany. (…) Ponieważ człowiek jest najsilniej 

pociągany do celu ostatecznego, koniecznym jest, by rodzaje życia 

odróżniane były na podstawie różnorodności ostatecznych celów‖ (In Eth. 

I.5.57-66 [5]). Dalej, wychodząc od wspominanej wcześniej wielokrotnie 

przesłanki, iż „cel ma naturę dobra (finis habet rationem boni), Akwinata 

stwierdza, że dobro może być trojakiego rodzaju: użyteczne, przyjemne 

bądź godziwe (honestum). Zdaniem Tomasza, dwa spośród tych rodzajów 

dóbr posiadają naturę celu, a mianowicie: dobro przyjemne i dobro 

godziwe. Oba  bowiem mogą być pożądane ze względu na nie same. 

Wyróżnione przez Arystotelesa trzy rodzaje życia Tomasz łączy zatem 

z trzema rodzajami dóbr: życie zmysłowe ma za swój cel przyjemności 

zmysłowe; życie publiczne ma za swój cel dobro rozumu praktycznego, to 

znaczy cnotliwe działanie; życie kontemplacyjne ma za swój cel dobro rozumu 

spekulatywnego, to znaczy kontemplację prawdy (In. Eth. I. 5.67-83 [5]). 
Arystoteles w sposób dość zdawkowy odrzuca opinię ludzi 

utożsamiających szczęście z przyjemnościami zmysłowymi (Eth. nic. I.5, 

1095b19-22 [4]); również w tym miejscu Akwinata dostarcza niejako 
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uzupełnienia jego opinii. Stwierdza on mianowicie, iż człowiek prowadzący 

życie zmysłowe umieszcza swój cel pośród najbardziej intensywnych 

przyjemności płynących z działań naturalnych, dzięki którym zachowana 

jest natura danego indywiduum: jedzenia, picia oraz współżycia seksualnego. 

Jednak przyjemności tego rodzaju są wspólne ludziom i zwierzętom. 

Przyjmuje się jednak, że szczęście przysługuje jedynie ludziom, a nie 

zwierzętom. A zatem nie może ono być utożsamiane z, jak to dość dosadnie 

wyraża Tomasz, „takim życiem, które przysługuje nawet świniom‖ (In Eth. 

I.5.94-98 [5]). 

Arystoteles odrzuca również opinię tych, którzy utożsamiają szczęście 

z życiem publicznym, a w jego obrębie: z zaszczytami bądź z dzielnością. 

Zdaniem niektórych ludzi jedynym celem życia publicznego wydaje się 

bowiem być zyskanie zaszczytów. Stagiryta odpowiada na to, że „zaszczyty 

są czymś bardziej powierzchownym od tego dobra, którego szukamy: zdają 

się bowiem zależeć od tych, co ich udzielają, aniżeli od tego, kto ich 

dostępuje; dobro zaś samo przez się jest przypuszczalnie czymś, co tkwi 

w posiadającym je osobniku i niełatwo może mu być wydarte‖ (Eth. nic. 

I.5, 1095b23-26 [4]). To skłoniło niektórych ludzi do przyjęcia, że w takim 

razie owym celem jest dzielność, ponieważ „zdaje się, że ludzie ubiegają 

się o zaszczyty, aby nabrać przekonania, że są dzielni‖ (Eth. nic. I.5, 

1095b26-27 [4]). Arystoteles odrzuca jednak i tę odpowiedź: „nie jest 

bowiem – jak się zdaje – rzeczą nie do pomyślenia, by ktoś, komu nie brak 

dzielności, przespał całe życie lub spędził je bezczynnie, a ponadto 

dotknięty był najgorszymi cierpieniami i nieszczęściami. Człowieka, 

któremu takie życie przypadło w udziale, nikt nie nazwie szczęśliwym, 

chyba ktoś, kto by za wszelką cenę upierał się przy tym paradoksie‖ (Eth. 

nic. I.5, 1095b32-1096a2 [4]). Rozważanie życia kontemplatywnego 

Arystoteles odkłada na później: powróci on do niego w księdze X. Stagiryta 

odrzuca również opinię, którą uznaje za mniej prawdopodobną względem 

tych omówionych wcześniej, utożsamiającą szczęście z posiadaniem 

pieniędzy. Podstawowy argument przeciw takiemu ujęciu jest taki, że 

pieniądze pełnią jedynie rolę środka do osiągnięcia dalszych celów (Eth. 

nic. I.5, 1096a5-10 [4]). 

7. Jedność celu ostatecznego 

Po odrzuceniu platońskiej wizji dobra (część tę dla zwięzłości omijamy, 

ponieważ nie wydaje się ona szczególnie istotna dla naszego zagadnienia) 

Arystoteles przystępuje do określenia natury czy istoty szczęścia (Eth. nic. 

I.7, 1097a15-1098a20 [4]). Mówi on, że tym, do czego dąży się w każdym 

działaniu i każdej sztuce, jest pewne dobro, ze względu na które czyni się 

wszystkie pozostałe rzeczy. Owo dobro nazywa się „celem‖: „jeżeli więc 
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istnieje jeden cel wspólny dla wszystkich możliwych czynności, to on 

chyba jest owym [najwyższym] dobrem, osiąganym przez działanie, jeśli 

zaś tych celów jest więcej, to one nim chyba są‖ (Eth. nic. I.7, 1097a22-

24[4]). Pośród komentatorów Arystotelesa zarysowały się dwie różne 

interpretacje tego fragmentu: jedna mówi, że zdaniem Stagiryty jest 

absolutnie jeden cel ostateczny; jeżeli zarysowuje się ich więcej, to należy 

je sprowadzić do jednego. Druga dopuszcza możliwość istnienia wielości 

ostatecznych celów (por. [13]). Tomasz jest reprezentantem pierwszego 

z wymienionych stanowisk. Stwierdza on, że „jeżeli w tym miejscu pojawia 

się wiele dóbr, do których przyporządkowane są różne cele różnych sztuk, 

to koniecznym jest, aby badanie naszego rozumu przekroczyło ową 

wielość, aby dotrzeć do tego, co jest czymś jednym‖ (In Eth. X.9.45-50 

[5]). Swoją interpretację Akwinata opiera na jedności ludzkiej natury: tak 

jak natura człowieka jest jedna, tak jeden musi być jego cel (realizacja celu 

polega bowiem na aktualizowaniu natury-formy danej rzeczy; skoro zatem 

człowiek ma jedną naturę, to ma również jeden cel) (In Eth. X.9.50-55 [5]). 

8. Warunki bycia szczęściem 

Arystoteles przedstawia następnie niejako formalne warunki, które dana 

rzecz czy stan powinna spełnić, aby móc zostać nazwana „szczęściem‖ 

(dopiero powróciwszy do tematu w księdze X wykaże on, co jego zdaniem 

rzeczywiście owe warunki spełnia). Wydaje się, iż wymienia on dwa takie 

warunki. Pierwszy z nich można by nazwać „warunkiem bycia celem 

ostatecznym‖ - to znaczy ostatnim ogniwem w porządku celów, do których 

osiągnięcia dążymy, takim, że nie stoi nad nim już żaden dalszy cel. Inaczej 

mówiąc, szczęście ma być zawsze wybierane jako cel, czyli zawsze ze 

względu na nie samo, a nigdy jako środek, czyli nigdy ze względu (czy dla 

osiągnięcia) czegoś innego (Eth. nic. I.7, 1097a24-1097b6 [4]). Drugi 

z owych warunków można by nazwać „warunkiem samowystarczalności‖  

– szczęście ma czynić życie godnym pożądania ze względu na nie samo, to 

znaczy bez jakiegokolwiek dodatku (Eth. nic. I.7, 1097b6-21 [4]). Arystoteles 

uzupełnia niejako te dwa warunki „argumentem z funkcji‖ (Eth. nic. I.7, 

1097b24-1098a20 [4]; por. [14]). Oparty jest on na założeniu, że to, co jest 

dla człowieka dobre, wypływa z tego, kim człowiek jest i co robi – czyli 

z „funkcji‖ człowieka. Spośród innych zwierząt zdaje się go wyróżniać 

bycie obdarzonym rozumem – to właśnie w jego obrębie należy więc, jak 

sądzi Arystoteles, poszukiwać specyficznej dla człowieka funkcji: 

najdoskonalszego dla ludzkiego rozumu działania, w najwyższym stopniu 

spełniającego tę najwyższą część-władzę człowieka: „Otóż – jeśli swoistą 

funkcją człowieka jest działanie duszy zgodne z rozumem lub nie bez 

rozumu; i jeśli swoista funkcja człowieka i człowieka etycznie wysoko 



 

 

Kamil Majcherek 

 

150 

stojącego jest identyczna co do swego rodzaju (…), ponieważ do funkcji 

w ogóle przyłącza się tylko ów wyższy stopień spowodowany dzielnością 

(…); jeśli więc tak, i jeśli dalej za swoistą funkcję człowieka uważamy 

pewien rodzaj życia, a mianowicie działanie duszy i postępowanie zgodne 

z rozumem, za swoistą zaś funkcję człowieka dzielnego to samo działanie 

wykonywane w sposób szczególnie dobry; jeśli wreszcie w ogóle dobrze 

wykonywana jest każda rzecz, która jest wykonywana w sposób zgodny 

z wymogami swojej dzielności; jeśli tedy to wszystko tak się ma, to 

najwyższym dobrem człowieka jest działanie duszy zgodne z wymogami 

tej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodnie 

z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju. I to w życiu, które 

osiągnęło pewną długość‖ (Eth. nic. I.7, 1098a7-18 [4]; por. [14]). 

Tomasz przejmuje wymienione przez Arystotelesa dwa warunki bycia 

szczęściem. Również w tym miejscu dokonuje jednak pewnego uszcze-

gółowienia czy rozszerzenia tego, co powiedział Stagiryta. Mówiąc 

o pierwszym z wymienionych warunków, czyli o byciu celem ostatecznym, 

Akwinata stwierdza, że „cel ostateczny jest ostatecznym kresem ruchu 

naturalnego pożądania‖ (In Eth. I.9.60-61 [5]). Jednak aby coś mogło 

stanowić taki kres ostateczny, spełniać musi dwa warunki. Po pierwsze, 

musi być już w pełni aktualne (czyli musi już posiadać swą formę jako 

zrealizowaną). Po drugie, nie może mu brakować żadnej doskonałości, 

która z natury powinna mu przysługiwać. Akwinata uznaje tu za kluczowe 

podane przez Arystotelesa  wyjaśnienie, co znaczy, że jakieś dobro jest 

doskonalsze, niż inne [In Eth. I.9.76-93 [5]; por. [13]. Komentując tekst 

Arystotelesa, Tomasz stwierdza, że niektóre rzeczy są pożądane (czy też 

godne pożądania) jedynie dlatego, ponieważ są użyteczne i służą osiągnięciu 

innego celu. Inne rzeczy są pożądane zarówno ze względu na nie same, jak 

i ze względu na coś innego. Ów drugi rodzaj dóbr jest jego zdaniem 

doskonalszy niż pierwszy. Najdoskonalszym rodzajem dóbr jest jednak 

rodzaj tych, których pożąda się zawsze tylko ze względu na nie same, 

a nigdy ze względu na coś innego. Podążając za Arystotelesem, Tomasz 

stwierdza, że dobra (=cele) takie, jak bogactwo, zawsze wybierane ze 

względu na coś innego, są niedoskonałe, nie mogą więc być utożsamiane ze 

szczęściem. Tomasz interpretuje Arystotelesa jako mówiącego, że jest kilka 

doskonałych celów: honor, przyjemność, rozumienie i cnota moralna. Nie 

są one jednak najdoskonalszymi, ponieważ obiera się je nie tylko ze 

względu na nie same, lecz również ze względu na szczęście. To właśnie 

szczęście jest zatem celem najdoskonalszym, ponieważ tylko ono jest 

obierane zawsze jedynie ze względu na nie samo, a nigdy ze względu na 

coś innego (In Eth. I.9.93-135 [5]; por. [13]). 

Akwinata zajmuje się następnie drugim z wymienianych przez Arystotelesa 

warunków, czyli mającą przysługiwać szczęściu samowystarczalnością 
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(Eth. nic. I.7, 1097b6-21 [4]). Zdaniem Tomasza, owa cecha niejako wypływa 

z jego doskonałości: „jeżeli bowiem w czymś nie jest wystarczalne, to nie 

zaspokaja w sposób doskonały pragnienia; a zatem nie będzie dobrem 

doskonałym‖ (In Eth. I.7.140-147 [5]). Określenie podane przez samego 

Arystotelesa mówi, że „samowystarczalnym nazywamy to, co samo przez 

się czyni życie godnym pożądania i wolnym od wszelkich braków‖ (Eth. 

nic. I.7, 1097B14-15 [4]) - Stagiryta powiada, że czymś takim jest właśnie 

szczęście, „które jest nawet ze wszystkiego najbardziej pożądania godne, 

nie będąc żadnym ze składników sumy poszczególnych dóbr. Bo gdyby 

nawet było jakimś składnikiem owej sumy, stawałoby się bardziej 

pożądania godne po powiększeniu się o najmniejsze chociażby dobro‖ 

(Eth. nic. I, 7, 1097b16 [4]). Ten zagadkowy fragment zawsze sprawiał 

problemy czytelnikom Arystotelesa (por. [15]). Tomasz dostarcza możliwej 

drogi interpretowania go, mówiąc, że „coś nazywane jest samowys-

tarczalnym, kiedy w oderwaniu od innych rzeczy jest wystarczalne. To 

może zachodzić na dwa sposoby. Po pierwsze tak, że owo dobro doskonałe, 

które nazywa się „samowystarczalnym‖, nie może otrzymać żadnego wzrostu 

dobroci od jakiegoś dobra doń dodanego – to jest stan przysługujący sumie 

dobra, czyli Bogu. (…) [Po drugie] coś można nazywać „wystarczającym‖, 

kiedy w oderwaniu od innych rzeczy, bez żadnego dodatku, zawiera 

wszystko to, co jest człowiekowi z konieczności potrzebne‖ (In Eth. 

I.9.181-217 [5]). Jedynie ów drugi rodzaj samowystarczalności, jak sądzi 

Tomasz, przysługuje szczęściu: „w sobie zawiera ono wszystko to, co jest 

dla człowieka konieczne, lecz nie wszystko to, co może się człowiekowi 

przydarzyć‖ (In Eth. I.9.198-201 [5]). 

Wspomniany powyżej „argument z funkcji‖, którym Arystoteles posługuje 

się jako komplementarnym względem dwóch warunków w określaniu 

szczęścia, Tomasz uznaje za definicję szczęścia, poszukując rodzaju, do 

którego ma ono należeć, i jego różnicy gatunkowej (In Eth. I.10.14-17 [5]). 

Sądzi on, że Arystoteles postępuje tu w trzech krokach. Po pierwsze, 

pokazuje, że szczęście polega na działaniu człowieka; po drugie, pokazuje, 

że istnieje pewne właściwe człowiekowi działanie; i po trzecie, pokazuje, 

jakie jest owo właściwe człowiekowi działanie. Krok pierwszy stanowi 

zatem wykazanie, że kiedy dana rzecz posiada właściwe sobie działanie, to 

jej dobro polega na owym działaniu wykonywanym w najlepszy możliwy 

sposób. Końcowym dobrem każdej rzeczy jest jej działanie, jako spełniające 

w najwyższym stopniu jej formę. Również szczęście, jako ostateczne 

spełnienie człowieka, musi zatem polegać na jego działaniu. Krok drugi 

stanowi wykazanie, że istnieje działanie właściwe dla człowieka, związane 

z odróżniającą go od reszty świata natury jego częścią – czyli rozumem. 

Działaniem tym, jak się okaże, jest przede wszystkim teoretyczna 

kontemplacja (In Eth. I.10.17-121 [5]). 
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Arystoteles porównuje następnie poglądy wygłaszane przez wcześniejszych 

względem siebie filozofów ze swoimi, wykazując, w jaki sposób można je 

pogodzić, a w których punktach muszą one pozostać w fundamentalnej 

niezgodzie. Dokonuje on na początku podziału dóbr przysługujących 

człowiekowi na trzy rodzaje: zewnętrzne, duchowe i cielesne. Następnie 

stwierdza, iż powszechnie przyjęty pośród filozofami jest pogląd, iż dobra 

duszy są najważniejsze (Eth. nic. I.8, 1098b12-22 [4]). Tomasz 

podsumowuje tę wypowiedź Stagiryty, mówiąc, że „oczywistym jest, iż 

umieszczenie szczęścia pośród działań duszy rozumnej (…) zgodne jest ze 

zdaniem starożytnych i wspólne dla wszystkich filozofów (to znaczy że 

najważniejszymi spośród dóbr są te przysługujące duszy)‖ (In Eth. I.8, 73-78 

[5]). Zgadzać ma się również ze zdaniem „starożytnych‖ pogląd Arystotelesa, 

że cel ostateczny tkwi „w pewnym postępowaniu i działaniu‖ oraz „że 

szczęśliwy jest ten, kto dobrze żyje i komu dobrze się wiedzie‖ (Eth. nic. 

I.8, 1098b18-21[4]); In Eth. I.12.61-78 [5]). Stagiryta podkreśla, iż chodzi 

tu o dobro używane i o dyspozycję aktualizowaną: „albowiem dyspozycja, 

choć istnieje, może nic dobrego nie zdziałać (…); nie może tego natomiast 

czynność; bo z konieczności działać będzie, i to działać dobrze‖ (Eth. nic. 

I.8, 1098b31-1099a7 [4]). Wszystkie te wypowiedzi Arystotelesa mają, jak 

sądzi Tomasz, dowodzić, że jego poglądy zgodne są z wypowiedziami tych 

filozofów, którzy szczęścia upatrywali w dzielności, jednocześnie pokazując, 

że poglądy Stagiryty są od nich lepsze, ponieważ są je w stanie inkorporować, 

jednocześnie dostarczając lepszej charakterystyki samego szczęścia (por. 

In Eth. I.12.33-37; 170-171 [5]). 

9. Utożsamienie szczęścia z aktem kontemplacji 

Arystoteles powraca do tematu szczęścia w szóstym rozdziale dziesiątej 

księgi „Etyki nikomachejskiej‖. Po podsumowaniu wcześniejszych 

rozważań (szczęście nie jest nawykiem, lecz działaniem; i to takim 

działaniem, które jest pożądane dla niego samego, a nie ze względu na coś 

innego; jest doskonałe i samowystarczalne; jest to działanie w zgodzie 

z cnotą) (Eth. nic. X.6, 1176a30-1177a11 [4]) stwierdza on, że jeśli 

szczęście polega na działaniu zgodnym z cnotą, to musi to być cnota 

najwyższa: to znaczy cnota najlepszej części człowieka. Cnotą tą jest 

mądrość (sophia), zaś działaniem zgodnym z nią jest kontemplacja (Eth. 

nic. X.7, 1177a12-1177b4 [4]). Tomasz sądzi, iż Arystoteles dowodzi tego 

zdania przy użyciu sześciu argumentów (In Eth. X.10.79-80 [5]). 

Pierwszym ma być to, że właśnie kontemplacja jest  najlepszym działaniem 

przysługującym najlepszej części człowieka, który jest rozum – rządzący 

człowiekiem i odróżniający go od niższych względem niego zwierząt (por. 

Eth. nic. X.7, 1177a19-20 [4]). Tomasz rozwija tę myśl, stwierdzając, że są 
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dwa powody, dla których uznajemy daną władzę za doskonałą. Pierwszy 

powód mieści się po stronie samej tej władzy i jej czynności. Drugi mieści 

się zaś po stronie przedmiotu tejże czynności. Kontemplacja jest doskonała 

po oboma tymi względami: jest, jak powiedzieliśmy, działaniem najwyższej 

części człowieka, a ponadto ma za swój przedmiot byty ponadzmysłowe, 

będące najwyższymi pośród tego, co można poznać (In Eth. X.7.80-93 [5]). 

Drugim powodem utożsamienia kontemplacji ze szczęściem jest to, że 

ma ona charakter najbardziej ciągły spośród wszystkich przysługujących 

człowiekowi czynności (por. Eth. nic., X.7, 1177a21 [4]). Również ta myśl 

Arystotelesa zostaje przez Tomasza rozwinięta. Akwinata stwierdza, że 

kontemplacja prawdy jest czynnością, którą człowiek może wykonywać 

w sposób najbardziej trwały i ciągły spośród wszystkich mu dostępnych, 

ponieważ w nasze działania zawsze wkrada się po pewnym czasie 

zmęczenie, stanowiące rezultat słabości naszego ciała. Ponieważ zaś – jak 

przyjmuje za Arystotelesem Tomasz – intelekt jedynie opiera się na 

pochodzących od cielesnych narządach danych, natomiast w samym swym 

działaniu jest od ciała niezależny, to w jego czynności podlegają zmęczeniu 

w najmniejszym stopniu (In Eth. X.10.95-112 [5]). 

Trzecim powodem jest to, że kontemplacja jest działaniem 

najprzyjemniejszym, dając człowiekowi „rozkosze przedziwne w swej 

czystości i trwałości‖ (Eth. nic. X.7, 1177a22-26 [4]). Komentując to 

stwierdzenie, Akwinata mówi, że obcowanie z rzeczami materialnymi 

i zmiennymi nie jest w stanie dostarczyć człowiekowi porównywalnej 

przyjemności: są one bowiem niższe względem niego samego, brak im zatem 

owej, właściwej bytom wyższym, czystości; a z powodu ich zmienności 

przyjemność, którą dają, nie ma charakteru trwałego. Tomasz uszczegóławia 

jednak owo dotyczące kontemplacji stwierdzenie, mówiąc, iż może ona być 

dwojaka: albo polegająca na poszukiwaniu i badaniu prawdy, albo polegająca 

na refleksji nad prawdą już posiadaną. Ów drugi rodzaj kontemplacji, mówi 

Akwinata, jest doskonalszy od pierwszego, ponieważ jest on kresem 

i celem badania i poszukiwania. Większa przyjemność płynie zatem 

z rozważania prawdy już posiadanej, aniżeli z tej, której dopiero się 

poszukuje (In Eth. X.10.113-146 [5]). 

Po czwarte – kontemplacja jest działaniem najbardziej samowys-

tarczalnym: „tych bowiem rzeczy, które do życia są niezbędne, potrzebuje 

na równi filozof i człowiek sprawiedliwy, i wszyscy inni (…); kiedy jednak 

są już dostatecznie wyposażeni w tego rodzaju rzeczy, człowiek 

sprawiedliwy potrzebuje innych ludzi, wobec których i wraz z którymi 

mógłby postępować sprawiedliwie, a podobnie człowiek umiarkowany 

i mężny, i wszyscy inni tym podobni, filozof natomiast może oddawać się 

swej czynności kontemplacyjnej nawet jeśli jest sam, i to tym bardziej, im 

bardziej jest filozofem‖ (Eth. nic. X.7, 1177a27-b1 [4]). 
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Po piąte – kontemplacja jest „jedyną rzeczą, którą się miłuje dla niej 

samej; bo nic innego nie rodzi się z niej prócz samej kontemplacji, 

z czynności zaś praktycznych usiłujemy w mniejszym bądź większym 

stopniu wysnuć jeszcze korzyść poza samą odnośną czynnością‖ (Eth. nic. 

X.7, 1177b1[4]). Po szóste – kontemplacja obejmuje czas wolny, 

wynikający ze spoczynku po wcześniej wykonywanej pracy. Ów czas 

wolny, który poświęcić można na kontemplację, jest celem, dla którego 

wcześniej podejmuje się pewien wysiłek związany z pracą (Eth. nic. X.7, 

1177b4-25 [4]). Wszystkie te cechy przysługują jednak szczęściu 

doczesnemu, jak dodaje od razu Tomasz, jedynie w sposób niedoskonały 

(In Eth. X.11.71-74 [5]). 

10. Drugorzędny rodzaj szczęścia 

Po ustaleniu, że skoro szczęście jest działaniem w zgodzie z cnotą 

najlepszej części samego człowieka, którą jest intelekt spekulatywny, to 

szczęście człowieka stanowi działanie intelektu spekulatywnego zgodne 

z udoskonalającą go cnotą mądrości (sophia), swoistą zagadką wydaje się 

być fragment, w którym Arystoteles, po podsumowaniu swych wcześ-

niejszych wypowiedzi na temat szczęścia w słowach, iż „życie w zgodzie 

z rozumem‖ jest najlepszym i najbardziej przyjemnym dla ludzi rodzajem 

życia, „ponieważ rozum bardziej niż cokolwiek innego jest człowiekiem‖ 

(Eth. nic. X.7, 1177b31-1178a8 [4]) dodaje następnie, iż „na drugim 

miejscu stoi życie zgodne z inną cnotą; albowiem czynności dokonywane 

w zgodzie z nią również są ludzkie. Bo postępujemy ze sobą sprawiedliwie 

i mężnie, i w inne sposoby zgodne z cnotą‖ (Eth. nic. X.8, 1178a9-14 [4]). 

Znaczenie tego fragmentu nie jest do końca jasne. Możliwym wydaje się 

odczytanie go jako mówiącego, że podczas gdy głównym składnikiem 

doskonałego szczęścia jest działanie intelektu, to drugorzędnym jego 

składnikiem jest działanie w zgodzie z cnotami moralnymi (por. [13]). 

Tomasz interpretuje go jednak w inny sposób. Mówi mianowicie, że 

„człowiek poświęcający się kontemplacji prawdy jest najszczęśliwszy ze 

wszystkich; lecz szczęśliwy w sensie drugorzędnym jest człowiek żyjący 

w zgodzie z inną cnotą, mianowicie roztropnością, która rządzi wszystkimi 

cnotami moralnymi‖ (In Eth. X.12.1-6 [5]). 

11. Szczęście doskonałe a szczęście niedoskonałe 

Podstawowym rysem, rzucającym się w oczy w Tomaszowej intepretacji 

Arystotelesa koncepcji szczęścia, jest to, że zdaniem Akwinaty opisy 

przedstawione w „Etyce nikomachejskiej‖ dotyczą jedynie szczęścia 

ziemskiego, niedoskonałego, a nie szczęścia doskonałego, dostępnego nam 

dopiero w przyszłym życiu. Tomasz stwierdza, że „ostateczna i doskonała 
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szczęśliwość, której oczekujemy w życiu przyszłym, w całości polega na 

kontemplacji. Natomiast szczęście niedoskonałe, jakie możemy posiąść 

w tym życiu, polega przede wszystkim i zasadniczo na kontemplacji, zaś 

w drugim rzędzie na czynności intelektu praktycznego, który wprowadza 

ład do działań i doznań człowieka, jak mówi się w X księdze Etyki‖ 

(Summa theol. I-II.3.5 [6]). Owo szczęście doskonałe, dostępne nam 

w życiu przyszłym, polegać będzie na kontemplatywnym zjednoczeniu 

z Bogiem, na wizji Jego istoty (Summa theol. I-II.3.8 [6]). To stwierdzenie 

jest dla Tomasza naturalnym następstwem tez Arystotelesa (por. [15]). 

Skoro żadne dobro skończone, niezależnie od tego, czy ma ono charakter 

cielesny, czy duchowy, nie może stanowić celu ostatecznego, który 

doskonale zaspokajałby nasze pragnienia, to szczęście można odnaleźć 

tylko w dobru nieskończonym – Bogu. Odpowiadając na pytanie, na jakiej 

relacji z Bogiem ono polega, Tomasz korzysta w pełni z wcześniejszych 

ustaleń Arystotelesa: szczęście jest działaniem w zgodzie z doskonałą 

cnotą. Nie jest ono działaniem naszych zmysłów, lecz naszej części 

rozumnej, a – w obrębie owej części rozumnej – nie jest ono działaniem woli, 

lecz działaniem intelektu. Radość płynąca z owego działania przysługuje bez 

wątpienia woli, lecz owa radość jest następcza, a nie uprzednia czy 

konstytutywna, względem działania, na którym polega szczęście. To działanie 

przysługuje intelektowi, i to jego części spekulatywnej, a nie praktycznej 

(Summa theol. I-II.3.1-8; 4.1,  [6]; por. [13], [15]). 

Uwagę Akwinaty przyciągają rozsiane w księdze X spostrzeżenia na 

temat tego, że szczęście jest czymś niejako ponadludzkim, a intelekt 

będący pierwszorzędnym podmiotem dla szczęścia jest czymś, czego 

działanie może zostać oddzielone od ciała. W jednym miejscu Arystoteles 

mówi, że doskonałe szczęście człowieka polega na kontemplacji, ponieważ 

jest to jest to najlepszy rodzaj działania tego, co „bardziej niż cokolwiek 

innego jest człowiekiem‖ (Eth. nic. X, 7, 1177b8 [4]). Tomasz łączy owe 

wskazówki z zawartymi w De anima uwagami na temat niezależności 

intelektu aktywnego (por. [13]). Akwinata –  wychodząc od rozważań 

Arystotelesa - utrzymuje, że najgłębsze potrzeby i pragnienia człowieka nie 

mogą być zaspokojone przez działania jego samego – nawet przez działania 

o charakterze spekulatywnym – będące naturalne dla zwierząt rozumnych. 

Ludzie mogą osiągnąć stan doskonałego szczęścia jedynie wtedy, gdy 

uczestniczyć będą w ponadludzkich działaniach tego, co boskie – a do tego 

potrzebna im nadprzyrodzona pomoc Bożej łaski. Dlatego właśnie stawia 

on sobie pytanie: czy ludzie mogą osiągnąć szczęście za pomocą środków 

naturalnych? Odpowiadając, stwierdza, że „niedoskonałe szczęście, które 

jest osiągalne w obecnym życiu, ludzie mogą pozyskać za pomocą środków 

naturalnych – w ten sam sposób, w jaki mogą pozyskać cnoty, w działaniu 

podług których tkwi [owo niedoskonałe szczęście]. Lecz doskonałe 
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szczęście człowieka polega na oglądaniu Boga w Jego istocie – a oglądanie 

Boga w Jego istocie przekracza naturę nie tylko człowieka, lecz również 

wszystkich pozostałych stworzeń‖ (Summa theol. I-II.5.5 [6]). 
Czy takie stwierdzenie nie stoi jednak w sprzeczności z podstawowym 

teleologicznym założeniem Tomaszowej filozofii przyrody, mówiącym, że 

natura (prawie) nigdy nie chybia swego celu (por. np. In Phys. II.7 [17])? 

Tomasz sam stawia wobec siebie podobnie brzmiący zarzut: „Natura nie 

skąpi rzeczy koniecznych. Nic nie jest jednak dla człowieka równie 

konieczne jak to, dzięki czemu osiąga on ostateczny cel‖ (Summa theol.  

I-II.5.5 [6]). Natura daje przecież nierozumnym stworzeniom wszystko, 

czego potrzebują one do osiągnięcia swych celów; dlaczego podobnie nie 

może być w przypadku człowieka (por. [13], [16])? 

Tomasz odpowiada na ów zarzut mówiąc, że natura zabezpieczyła 

zaspokojenie cielesnych potrzeb ludzi nie przez obdarzenie ich kłami 

i futrem, lecz przez obdarzenie ich rozumem zdolnym do wymyślania 

narzędzi i rękoma zdolnymi do ich wytwarzania i posługiwania się nimi. 

Podobnie, natura nie obdarzyła ludzi naturalną zdolnością do osiągnięcia 

ostatecznego, doskonałego szczęścia, lecz obdarzyła ich zamiast tego 

rozumem zdolnym poznać Boga i wolą zdolną się do Niego zwrócić, co 

pozwoli im na otrzymanie ostatecznego szczęścia. Ludzie są mimo 

wszystko w położeniu lepszym niż zwierzęta, mimo że – w przeciwieństwie 

do nich – potrzebują do osiągnięcia swego ostatecznego celu pomocy 

z zewnątrz: „Podobnie do zdrowia lepiej przysposobiony jest ten, kto może 

zdobyć zdrowie doskonałe, choćby przy użyciu lekarstwa, aniżeli ktoś, kto 

jest w stanie zdobyć jedynie zdrowie niedoskonałe, mimo iż bez użycia 

lekarstwa‖ (Summa theol. I-II.5.5 [6]).  W ten sposób Akwinata, jak sądzi 

A. Kenny, stara się rozwiązać istniejące w tekście „Etyki nikomachejskiej‖ 

napięcie pomiędzy tym, co naturalne, a tym, co ponadnaturalne (por. [13]). 

12. Zakończenie 

Jak to pokazuje A. Kenny, proponowane przez Tomasza interpretacje 

i wyjaśnienia tekstu „Etyki nikomachejskiej‖ (a szczególnie jego 

niejasnych i problematycznych fragmentów) są bardzo wiarygodne 

i częstokroć lepsze od interpretacji późniejszych, włączając w to również 

analizy współczesne (por. [13]). To pokazuje żywotność i aktualność myśli 

Doktora Anielskiego, która może nadal stymulować twórczą dyskusję 

filozoficzną – pokazanie tego stanowiło jeden z głównych celów 

niniejszego artykułu.  
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Recepcja Arystotelesa koncepcji szczęścia w myśli św. Tomasza 

z Akwinu 

Streszczenie 

Pojęcie szczęścia jest kluczowym elementem etyki i antropologii św. Tomasza z Akwinu. 

Wiele idei z nim związanych Akwinata zaczerpnął z filozofii Arystotelesa. Praca ta zajmuje 

się sposobem, na który Tomasz przyjmuje i częściowo zmienia poglądy Stagiryty  na temat 

szczęścia, wyrażone w I i X księdze „Etyki nikomachejskiej‖. Pokazuje, jak Akwinata 

rozumie twierdzenie Arystotelesa, że szczęście polega na działaniu w zgodzie z naj-

doskonalszą z cnót; co rozumie on przez to, że szczęście jest pożądane samo dla siebie; jak 

interpretuje on twierdzenie Stagiryty, że owym działaniem jest kontemplacja. Praca 

pokazuje, że Tomasz dokonuje pewnego „przesunięcia‖, twierdząc, że szczęście, którym 

zajmuje się Arystoteles w „Etyce nikomachejskiej‖, ma charakter jedynie niedoskonały, 

przemijający, niepewny i dostępne jest człowiekowi w jego obecnej kondycji; szczęście 

doskonałe, pewne Akwinata przenosi zaś dopiero do życia przyszłego, utożsamiając je 

z aktem kontemplacji Boga. 

Słowa kluczowe: szczęście, Arystoteles, Tomasz z Akwinu 
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Relatywizm moralny w kontekście próby 

empirycznej weryfikacji teorii „wyobraźni 

moralnej” Marka Johnsona 

1. Wstęp 

Pojęcie moralności stanowi istotny punkt rozważań w etyce ze względu 

na oddziaływanie na życie codzienne ludzi. Dzięki analizie znaczenia 

działań dobrych i złych, filozofowie wysuwają ogólne wnioski na temat 

wartości, cnót, a także próbują stworzyć program moralnego działania, 

którego celem jest zbliżenie się do tych abstrakcyjnych bytów. Niestety, 

wydaje się, że działania przeprowadzane na poziomie analizy pojęciowej są 

niewystarczające do zrozumienia natury moralności i mechanizmów jej 

działania. Autorki uważają, że moralność jest procesem twórczym, 

odbywającym się na płaszczyźnie zdolności i procesów poznawczych 

człowieka, a także, że bardziej od wyizolowanych hipotez prezentujących 

opinie naukowców, potrzebna jest dyskusja na temat czynników 

naturalnych i środowiskowych kształtujących podejmowanie decyzji 

w sytuacjach dwuznacznych o podłożu społecznym. W prezentowanych 

rozważaniach zwraca się szczególną uwagę na możliwość stworzenia 

takiego podejścia wobec spraw moralności, którego podjęcie będzie zgodne 

z wynikami współczesnych badań z zakresu nauk kognitywnych a także 

które będzie respektowało odmienne rozumienie norm moralnych 

w różnych kulturach i społecznościach. Poprzez prezentację teorię 

„moralnej wyobraźni‖ autorstwa Marka Johnsona [1], polegającej na 

wykorzystaniu istniejących już pojęć i schematów w nowych sytuacjach, 

wskazuje się na twórczy charakter moralności. Dzięki temu można 

postulować, że rozumowanie moralne jest plastyczne i podlega wpływowi 

sytuacyjnemu. W drugiej części rozdziału prezentowane jest badanie 

sprawdzające zasadność takiej hipotezy.  
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2. Teoria „moralnej wyobraźni” 

Pod względem założeń odnoszących się do natury rozumowania 

moralnego, praw oraz pojęć moralnych, teoria „moralnej wyobraźni‖ stoi 

w opozycji do tzw. Potocznej Teorii Moralności obejmującej chrześcijańskie 

ujęcie etyki oraz jego zdeteologizowaną wersję kantowską. Koncepcja ta 

zakłada, że zasady, które powinny kierować poznaniem moralnym racjonalnie 

działających jednostek, muszą być uniwersalne oraz niezależne od norm 

społeczno-kulturowych. Reguły takie składają ze ściśle zdefiniowanych pojęć 

charakteryzowanych przez kryteria konieczne i wystarczające. Definiowanie 

świata w ten sposób umożliwiać ma precyzyjne odniesienie zasad do 

konkretnych sytuacji w świecie zewnętrznym. Rola człowieka ogranicza się 

jedynie do odkrywania praw pochodzących z transcendentnego źródła, takiego 

jak uniwersalny rozum (w przypadku etyki Kanta) lub Bóg (zgodnie 

z rozumieniem chrześcijańskim) [2], i nie odnosi się do aspektu twórczego 

natury ludzkiej. 

Popularność absolutystycznych teorii moralności jest według Johnsona 

spowodowana ludzką potrzebą fundamentalizmu opierającego się na 

uniwersalnym moralnym porządku zapewnianym przez istnienie 

podstawowych i prawdziwych praw moralnych. Dążenie do precyzowania 

oraz przestrzegania tych reguł wynika z obawy przed relatywizmem 

i chaosem moralnym. Potoczna Teoria Moralności dostarcza zatem 

poczucia bezpieczeństwa ale jednocześnie zaprzecza potrzebie interpretacji, 

hamuje moralną refleksję oraz redukuje wielopłaszczyznowość ludzkiego 

doświadczenia do prostych formalnych operacji [2].  

Jeden z najistotniejszych argumentów Johnsona przeciw Potocznej Teorii 

Moralności odnosi się do nieadekwatności klasycznego ujęcia pojęć 

moralnych. Definicje zawierające warunki konieczne i wystarczające określa 

on jako zbyt abstrakcyjne, by mogły zostać dopasowane do realnych sytuacji, 

szczególnie gdy mamy do czynienia z trudnymi, nietypowymi przypadkami. 

Niemożliwe jest bowiem stworzenie szczegółowego opisu każdego kontekstu 

sytuacyjnego, by dopasować do nich warunki stosowalności pojęć [1]. Dla 

wyjaśnienia tego problemu Johnson posługuje się psychologiczną teorią 

prototypów Eleonor Rosch. W tym ujęciu poznanie operuje na reprezentacjach 

o charakterze prototypowym, tj. składających się z najbardziej typowych dla 

danej kategorii egzemplarzy [3]. Teorie absolutystyczne poprawnie 

identyfikują centralną, prototypową część naszych pojęć, pomijając 

jednocześnie przypadki nieprototypowe, które generują najwięcej dylematów 

moralnych [1].  

Przyjęcie tego poglądu jest możliwe tylko po odrzuceniu założeń 

Potocznej Teorii Moralności, ponieważ jeśli reguły moralne powstają 

w oderwaniu od ludzkiego doświadczenia, to nauki empiryczne nie mogą 
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niczego wnieść do etyki, ich przedmiot badań ogranicza się bowiem do 

tego co naturalne. Szersze uwzględnienie współczesnych osiągnięć nauki 

mogłoby przyczynić się do zwiększenia potencjału eksplanacyjnego teorii 

filozoficznej. Jednym z nich jest właśnie prototypowa teoria pojęć, która 

okazała się bardzo wpływowym rozumieniem reprezentacji pojęciowych 

w psychologii [4]. Ponadto współczesna kognitywistyka wskazuje na 

szereg innych, istotnych dla filozofii implikacji naukowych m.in. fakt, że 

umysł jest ucieleśniony, myśli są w większości nieświadome, a pojęcia 

mają charakter metaforyczny [5]. Są to trzy kluczowe odkrycia wyróżnione 

przez Lakoffa i Johnsona które, stoją w sprzeczności z kantowsko 

rozumianym ideałem moralności, transcendentnym rozumem, ludźmi 

cechującymi się całkowitą niezależnością i wolnością woli oraz regułami 

moralnymi złożonymi z pojęć w rozumieniu klasycznym.  

Podejmowane decyzji moralnych nie wymaga powiązania z zewnętrznym 

źródłem praw, ponieważ poznanie moralne nie różni się jakościowo od 

poznania w ogóle [2, 6]. Jest to jedynie pewien szczególny przypadek 

rozwiązywania problemów. Jego specyfika zasadza się na twórczym 

i wyobrażeniowym charakterze . Moralna wyobraźnia , jak ją nazywa 

Johnson, ma związek z posługiwaniem się ogólnymi ramami 

znaczeniowymi, których zróżnicowanie dla jednej sytuacji może prowadzić 

do różnic w kategoryzacji . W związku z tym możliwa wydaje się taka 

manipulacja posiadanymi już pojęciami , by pozbawić je dotychczasowego 

znaczenia i w wyniku twórczej transformacji postawić je w nowej sytuacji 

[1]. Kluczową rolę odgrywa rozumowanie metaforyczne , dzięki któremu 

można łączyć doświadczenia  z różnych dziedzin w odpowiedni sąd . 

Metafory te nie są traktowane jedynie jako figury retoryczne, ale jako 

pojęciowe mapowania projektujące wiedzę i wzorce z jednej domeny na 

drugą [7]. Dominująca w naszej kulturze jest metafora tzw. moralnej 

rachunkowości, gdzie pojęcia o charakterze moralnym rozumiane są jako 

wymiana dóbr materialnych, np. otrzymywaćpomoc od kogoś, być komuś 

dłużnym. Metafora ta bierze pod uwagę jednak tylko pewne izolowane 

aspekty moralności. Fesmire wskazuje, że korzystniejszą alternatywą jest 

metafora moralności jako sztuki, dostarczająca organizacji doświadczeń 

moralnych podkreślającej rolę przyjmowania perspektyw innych ludzi [8]. 

Dewey, Johnson i Fesmire posługują się analogią moralności do sztuki, 

wskazując na szereg podobieństw między tymi zjawiskami. Zarówno 

percepcja moralna, opierająca się na moralnej wrażliwości na specyficzne 

sytuacje, jak i postrzeganie twórcze są procesami silnie wyobrażeniowymi. 

Analogicznie do poszukiwania nowych form w sztuce, moralną refleksję 

określa się jako proces odkrywania różnorodnych sposobów ujmowania 

sytuacji, intencji innych ludzi oraz konstruktywnych sposobów interakcji 

z nimi. Wyobraźnia twórcza jest kluczem do powstawania nowych wytworów 
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artystycznych, jak również wyłaniania się nowych zachowań moralnych, 

gdzie pojęcia, wartości oraz sposoby ujmowania sytuacji nieustannie 

zmieniają swój charakter [1]. 

Fesmire posługuje się bardziej specyficznymi metaforami porównując 

poznanie moralne do konkretnych dziedzin sztuki. W swoich rozważaniach 

uwzględnia on próbę odniesienia moralności do pisania dramatu ze 

względu na konieczność wyobrażania postaci, które myślą i czują w sposób 

spójny z wcześniejszymi zachowaniami. Dobry dramatopisarz, podobnie do 

moralnego artysty powinien posiadać zdolność symulacji sytuacji 

w wyobraźni i uwzględniania spójności działań postaci. Fesmire dochodzi 

do wniosku, że to nie wystarczy, ponieważ jesteśmy także aktorami  

– uczestniczymy w tym dramacie, a wchodząc w liczne interakcje z innymi 

ludźmi stajemy się zaledwie jego współautorami. Brak gotowego 

scenariusza składnia nas do improwizacji, która nie jest jednak całkowicie 

dowolna, ponieważ musi być responsywna w stosunku do innych aktorów. 

Analiza ta ma na celu nie tylko wskazanie podobieństw między 

moralnością a sztuką, ale także pokazanie jak logika poznania moralnego 

i artystycznego pomagają lepiej zrozumieć doświadczenia moralne [6].  

Teoria Johnsona podważa podstawowe założenia moralnego absolutyzmu, 

nie implikuje ona jednak moralnego relatywizmu. Autor krytykuje dwie 

wersje relatywizmu. Pierwsza z nich zakłada, że istnieje moralność jako 

zbiór racjonalnie wydedukowanych praw, lecz zróżnicowanie kulturowe 

doprowadza do tego, że reguły te nie są uniwersalne. Koncepcja ta nie 

bierze przy tym pod uwagę roli „moralnej wyobraźni‖. Druga wersja 

akceptuje rolę wyobraźni, zakłada jednak, że ma ona charakter irracjonalny 

oraz nie podlega żadnym nomologicznym prawom [1]. Jest to romantyczna 

gloryfikacja spontaniczności opisująca wyobraźnię jako nieracjonalną 

i pozostającą w opozycji do rozumu [8].  
Obydwie wersje relatywizmu jak i wcześniej opisana teoria absolutystyczna 

(Potoczna Teoria Moralności) przyjmują błędne rozumienie obiektywności, 
jako mogącej powstać w jedynie rezultacie spoglądania z transcendentnej 
perspektywy, bez uwzględnienia subiektywnego punktu widzenia (przy czym 
w absolutyzmie mamy dostęp do tego źródła, a w relatywizmie nie). 
Obiektywność w rozumieniu Johnsonowskim można uzyskać nie 
pozwalając, by decyzje o charakterze moralnym podejmowane były na 
podstawie pojedynczych przesłanek lub impulsów. Kluczową rolę odgrywa 
krytyczna refleksja nad wszystkimi istotnymi czynnikami. Racjonalność 
nie oznacza więc zgodności z transcendentnymi prawami, ale raczej jest to 
osiągnięcie dobrego wglądu we wszystkie ważne aspekty sytuacji. Pogląd 
ten jest zgodny z wprowadzonym przez Stevena Wintera pojęciem 
transperspektywizmu oznaczającego obiektywizm nie opierający się na 
apersonalnej pozycji, ale empatycznej zdolności wyobrażenia sobie 
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różnych perspektyw [1]. Metafora teatralnej próby, czyli symulacji sytuacji 
w „wyobraźni moralnej‖ jest właśnie testowaniem tych różnorodnych 
możliwości. Dzięki temu konsekwencje wcześniejszych zachowań stają się 
możliwymi przyszłymi skutkami działań. Symulacja pozwala na 
rozważanie różnych opcji bez konieczności ponoszenia konsekwencji 
w codziennym życiu. W efekcie możliwe jest odnalezienie rozwiązania 
umożliwiającego korzystną zmianę warunków zewnętrznych. Im bardziej 
wyobraźnia jednostki jest rozwinięta, tym więcej możliwych rozwiązań 
i lepsze oceny. Ewaluacja powstała na gruncie deliberacji moralnej jest 
etycznie uzasadniona tylko jeśli zostały wzięte pod uwagę wszystkie 
punkty widzenia zainteresowanych agentów [6]. Jest to twórcza podstawa 
realistycznej ludzkiej obiektywności być może pozwalająca uciec od 
problemów relatywizmu. 

Częścią Potocznej Teorii Moralności jest przekonanie o dualizmie 
pomiędzy rozumem a emocjami oraz rozumienie racjonalności jako 
mogącej powstać tylko w rezultacie działania w pełni rozumowego [1]. 
Odpowiada temu opisany przez Hausera kantowski ―racjonalny‖ model 
moralności, na gruncie którego przyjmuje się, że ocena zachowań dokonuje 
się na drodze świadomej i refleksyjnej analizy konkretnych zasad. Sąd 
formułowany jest na podstawie rozważenia różnych możliwych przyczyn 
i skutków działań oraz dopasowania ich do reguł moralnych. Hauser 
przeciwstawia temu model hume’owski, gdzie przyjmuje się, że 
nieświadoma reakcja emocjonalna powstała w wyniku percepcji sytuacji 
prowadzi do natychmiastowego osądu moralnego [9]. Rozumowanie pełni 
funkcję racjonalizacjipost hoc automatycznej oceny emocjonalnej, ma 
zatem charakter wtórny [10]. 

Johnson uważa, że „moralna wyobraźnia‖ może być traktowana jako 
trzeci tor (dodatek do toru intuicyjnego i racjonalnego) lub jako część toru 
racjonalnego. Nasze moralne poznanie to coś więcej niż tylko intuicyjna 
ocena i racjonalizacja post hoc [2]. Poznanie moralne znajduje się 
pomiędzy tymi dwiema skrajnościami łącząc w sobie napięcie afektywne 
wywoływane przez rozważanie różnych opcji działania oraz analizę 
wcześniejszych doświadczeń w celu podjęcia adekwatnej decyzji [6]. Nie 
można zatem powiedzieć, że moralność jest całkowicie relatywna i w pełni 
podlegająca emocjom (hume'owsko-haidtowska), ani też że jest w pełni 
uniwersalna i racjonalna (kantowska).  

Realistyczna obiektywność moralności zapewniona jest przez granice 
wyznaczone dzięki wpływowi ucieleśnienia oraz warunków społeczno-
kulturowych na poznanie moralne. Dewey podkreśla, że moralna 
deliberacja powstaje wskutek internalizacji dialogu z innymi oraz 
moralnego dyskursu [6]. Ten rodzaj obiektywności dzielimy z członkami 
naszych społeczności, w których ukształtowaliśmy swoje moralne 
poznanie. Z kolei ucieleśnienie manifestuje się w używanych przez nas 
metaforach takich jak metafory orientacyjne, opierające się na przestrzennych 
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ukierunkowaniach powstałych jako rezultat natury naszych ciał oraz ich 
funkcjonowania w środowisku. Metafory te charakteryzują pojęcia poprzez 
orientację przestrzenną, np. ―to podniosło mnie na duchu‖, ―czuję się 
przybity‖, ―jestem w psychicznym dołku‖ [7]. Granice funkcjonowania 
systemu moralnego w ramach całej populacji ludzkiej wyznaczane są przez 
rodzaj metafor, którymi się posługujemy. Metafory te z kolei mają 
charakter ucieleśniony, co oznacza, że pozostają pod silnym wpływem 
natury naszej cielesności.  

Uzupełnieniem teorii „moralnej wyobraźni‖ wydaje się być psychologiczny 
model genploracji stworzony przez Finke, Warda i Smitha. Jest to 
koncepcja przyjmująca egalitarne podejście do kreatywności oznaczające, 
że twórczość ma charakter ciągły, a więc przysługuje każdemu, lecz 
w różnym stopniu [11]. Jednostki wybitnie twórcze opierają się na tych 
samych procesach poznawczych, które dostępne są wszystkim innym, nie 
mają one zatem jakościowo odrębnego charakteru. Ludzie charakteryzują 
się generatywnością, czyli umiejętnością wychodzenia poza obecną 
sytuację. Twórczy charakter poznania manifestuje się między innymi 
w codziennym użyciu języka, gdzie niejednokrotnie tworzymy nowe, 
złożone kategorie pojęciowe pozwalające poradzić sobie z aktualną 
sytuacją, dokonujemy metaforycznego mapowania właściwości z jednej 
domeny na drugą oraz różnorodnych modyfikacji typowych struktur 
pojęciowych [12]. Mechanizmy te wydają się być niemal identyczne 
z Johnsonowską charakterystyką „moralnej wyobraźni‖.  

W pierwszej fazie procesu twórczego opisywanego przez model 
genploracji generowane są różnorodne idee i pomysły zwane strukturami 
przedtwórczymi, a w drugiej są one dokładnie rozważane dzięki czemu 
jednostka może dokonać wyboru jednej z nich. Proces ten powtarza się aż 
powstanie satysfakcjonujący efekt. Finalny produkt rozważań twórczych 
podlega pewnym ograniczeniom, które mogą wpływać na proces 
kreatywny na każdym z jego etapów. Wydaje się, że podobnie do teorii 
Lakoffa i Johnsona ograniczenia te mogą być nakładane przez kontekst 
społeczno-kulturowy oraz organizację pojęciową narzuconą przez charakter 
naszej cielesności.  

Finke, Ward i Smith wskazują również, że nie ma jasnych kryteriów 
pozwalających na rozróżnienie twórczego od nietwórczego efektu 
działania. Twórcze wytwory wiążą się poprzez rodzinne podobieństwo. 
Model genploracji uznawany jest jako uniwersalny, ponieważ opisuje 
wszystkie rodzaje poznania twórczego niezależnie od kontekstu 
i dziedziny, a ponadto dopuszcza różnorodny przebieg procesu twórczego 
[13]. Szczegółową psychologiczną analizę „moralnej wyobraźni‖ oraz jej 
rozwojowych aspektów można znaleźć u Narvaez, D., Mrkva, K. [14]. 
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3. O naturalizacji etyki  

Opisane teorie, chociaż dotyczące pojęcia filozoficznego, rozpatrywane 

są z pozycji podejścia interdyscyplinarnego. W związku z tym w badaniu 

moralności mogą być zastosowane metody naukowe, badające zależności 

zmiennej od różnych czynników, jak i te nie powołujące się na wyniki 

eksperymentów. Zagadnienie moralności może być podejmowane z różnych 

perspektyw. Można mówić o moralnym postępowaniu, rozumowaniu, ale 

także o sądach i przekonaniach moralnych. Jeśli jednak celem jest jak 

najdokładniejszy opis moralności, niezbędnym wydaje się znalezienie 

sposobu połączenia różnych podejść w jedną, spójną całość. Narzędziem do 

osiągnięcia tego celu może być użycie języka naukowego i naturalizacja 

zagadnień etycznych.  

Przedstawiciele naturalizmu etycznego w definiowaniu tego pojęcia 

odnoszą się do niego jako do wariantu szerzej pojmowanego naturalizmu. 

Naturalizm to pogląd, według którego w opisie i wyjaśnianiu faktów nie 

uczestniczą żadne byty nadnaturalne wpływające na życie ziemskie. 

Etyczny aspekt tego podejścia rozszerza postulat odejścia od odwoływania 

się do bytów nadnaturalnych także w zakresie wartości, zasad i reguł 

moralnych [15]. Warto zauważyć, że przyjęcie naturalizmu etycznego zdaje 

się wykluczać, przynajmniej częściowo, absolutyzm moralny. Mogłoby to 

być rozwinięte w taki sposób, że żadna siła transcendentna nie może 

tworzyć praw moralnych niezależnych od ludzi (por. poniżej). Nie znaczy 

to jednak, że zasadne stałoby się odrzucenie stanowiska twierdzącego, że 

takie uniwersalne normy moralne powstały na bazie ewolucji i są aplikowane 

w życiu codziennym przez różne kulturowe zachowania warunkowane 

środowiskiem społecznym i naturalnym. Przyjęcie naturalizmu etycznego 

nie wiąże się jednak z wykluczeniem mniej radykalnych koncepcji  

– relatywizmu czy utylitaryzmu. Flanagan [15] wskazuje jednak, że 

wynikają z niego zobowiązania metodologiczne, a posługiwanie się nimi 

może osłabić niektóre ze wspomnianych poglądów i pojęciową analizę 

filozoficzną ze względu na powstanie związku z psychologią. Przykładowo, 

zadaniem dla naturalistów etycznych jest wytłumaczenie dlaczego 

posługiwanie się analizą aprioryczną i przyjęcie racji transcendentalnych 

jest mniej wiarygodne niż posługiwanie się przesłankami pragmatycznymi. 

Rozważania tego typu są powiązane z błędem naturalistycznym, czyli 

trudnością dotyczącą tego czy można wyprowadzi powinność z bytu. Jedno 

z rozwiązań wskazuje, że nie jest to problem dla naturalistów, ponieważ 

rozumowanie dedukcyjne nie wykracza poza abstrakcyjne ramy matematyki 

i logiki, a mechanizmem inferencyjnym obecnym we wnioskowaniu 

w życiu codziennym jest indukcja i abdukcja [16]. W tym rozumieniu 

powinność może stosować się do zbioru możliwości wygenerowanych 
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przez jakąś społeczność, które tworzą granice spełnialności. Inny pomysł 

na poradzenie sobie z błędem naturalistycznym przedstawia James Rachels 

[17]. Opiera się on na założeniu, że każdy sąd o powinności powinien być 

podparty racjonalnymi argumentami odpowiadającymi na pytanie dlaczego 

dana czynność powinna zostać wykonana. Jako przykład można podać 

sytuację, w której znajdujemy się w tunelu, widzimy przed sobą światło, 

a naszym celem jest wyjście z tunelu. Wówczas: (a) Jestem w tunelu, 

(b) Chcę wyjść z tunelu, (c) Jedynym sposobem wyjścia z tunelu jest 

pójście w kierunku światła, wobec tego (d) Powinienem pójść w kierunku 

światła. Argument bazuje więc na naszej motywacji do osiągnięcia jakiegoś 

celu, która z kolei kształtuje się na podstawie pragnień, chęci czy wyborów.  

Opisane rozwiązania problemu błędu naturalistycznego odnoszą się do 

koncepcji człowieka jako istoty dynamicznej, będącej w ciągłej interakcji 

z otaczającym ją środowiskiem. W jej rozumieniu, normatywny aspekt 

moralności zawiera element kreatywności jako czynnika pozwalającego na 

rozważenie dotychczasowych doświadczeń, a także dostosowanie ich do 

nowej sytuacji mającej prowadzić do osiągnięcia konkretnego celu. W tym 

rozumieniu etyka staje się częścią ludzkiej ekologii [15], związanej 

z dobrobytem jednostek i grup ludzi w określonych środowiskach 

naturalnych i społecznych. Naturalizm etyczny powinien więc mieć na 

względzie różnice międzykulturowe i uwzględniać to, że normy moralne 

badane za pomocą metod nauk empirycznych zawsze są rozpatrywane 

w jakimś czasie i w jakiejś przestrzeni, które to warunki mogą wpływać na 

otrzymywane wyniki. Badacze moralności powinni również poświęcić się 

badaniu wspomnianych wcześniej globalnych norm moralnych powstałych 

na skutek ewolucji.  

Chociaż naturalizm etyczny nie wyklucza relatywizmu moralnego, musi 

poradzić sobie z jego zarzutami. Relatywizm moralny, zaprezentowany 

w raczej ekstremalnej postaci [18] postuluje, że „słuszność‖ jakiegoś 

zachowania może być rozumiana w odniesieniu tylko do jakiejś 

społeczności, ale jednocześnie, że angażowanie się członków jednego 

społeczeństwa w aktywność drugiego jest niesłuszne. Williams zauważa od 

razu istnienie błędu logicznego – jeżeli normy moralne odnoszą się zawsze 

do jakiejś społeczności i nie są absolutne, to mówienie o ogólnej normie 

w przestrzeni międzygrupowej, jest sprzeczne. Nie rozwiązuje to jednak 

problemu zdefiniowania charakteru moralności, a raczej umieszcza go 

w nieprzyjemnej próżni. Flanagan odrzuca relatywizm moralny, ale 

w swojej argumentacji zwraca uwagę na granice jednostki, które to mają 

być wyznacznikiem tego, co jest dla niej dobre, a co nie. Flanagan porusza 

ważny aspekt podstaw przekonań moralnych – społeczeństwo i kulturę, 

w jakiej jednostka się znajduje. W tym rozumowaniu zbliża się do założeń 

pragmatyzmu. Z drugiej strony, konstruując pojęcie „relatywizmu 
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pluralistycznego” ([15], s. 17), wciąż nie rozwiązuje problemu tego, co jest 

określane jako dobre. Wskazuje jedynie na to, że różnorodność ludzkich 

zachowań i preferencji w znaczący sposób ogranicza to, co może być 

określone jako moralnie odpowiednie. Wobec tego, jeśli można by 

stworzyć normatywną teorię moralności, to zakres jej działania skupiałby 

się na tym dlaczego pewne normy przyjmowane w grupach społecznych są 

lepsze od innych i pod jakim względem. Naturalista nie kierowałby się 

w tym odniesieniem do ogólnych wartości niezależnych od człowieka, ale 

raczej do uwarunkowań społecznych i biologicznych, których naukowe 

wyjaśnienie może stanowić podstawę nabywania różnych norm moralnych. 

Przykładem wykorzystania takiego pomysłu może być koncepcja Patricii 

Churchland [19], która wyróżnia cztery filary moralności mających swoją 

podstawę w zachowaniach społecznych i zdolnościach sprzyjających 

przetrwaniu gatunku. Są to: troska, rozpoznawanie stanów mentalnych 

innych osób, rozwiązywanie problemów w kontekście społecznym i uczenie 

się praktyk społecznych. Co prawda Churchland bardziej koncentruje się na 

opisie procesów mózgowych, niż na kulturze, ale zaznacza, że wartości 

społeczne są bardziej istotne niż ogólne reguły. Warto dodać, że opisane 

przez badaczkę schematy są wspólne dla gatunku ludzkiego, ale realizacja 

każdego z nich może się różnić między kulturami, a nawet w obrębie jednej 

kultury. Wydaje się więc, że koncepcji Churchland, chociaż zmierzającej 

w dobrym z punktu widzenia naturalizmu kierunku, brakuje elementu 

związanego z oddziaływaniem wspomnianych filarów na życie codzienne 

i określenia wpływu sytuacji na akcje człowieka. 

Normatywny naturalista bazując na obiektywnych danych pochodzących 

z nauk empirycznych mógłby zająć się modelowaniem obserwowanych 

zachowań moralnych, ale takie działanie z kolei zbliżyłoby się do 

utylitaryzmu i jego pułapek. Utylitaryzm jest poglądem, w myśl którego 

należy dążyć do jak największego szczęścia dla jak największej liczby 

ludzi w każdej sytuacji. Naturalizmu etycznego nie można jednak powiązać 

z utylitaryzmem, ponieważ utylitaryzm może kierować się zasadami dobra 

grupowego i pomijać dążenia i cele jednostki. Naturalizm jest natomiast 

zorientowany na jednostkę i wyróżnienie ogólnych procesów poznawczych 

związanych z moralnością dla gatunku ludzkiego. 

Skierowanie na sytuację społeczną i podłoże kulturowe wiąże 

naturalizm z pragmatyzmem, zwłaszcza w rozumieniu Johna Deweya. 

Opisywana przez niego moralność [6] i procesy z nią zrzeszone, takie jak 

rozumowanie moralne i przekonania moralne, są umiejscowione 

w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym oraz są związane 

z wyobrażaniem sobie przebiegu potencjalnych sytuacji. Dlatego tak istotne 

jest umiejscowienie moralności jako mającej związek z modelem 

doświadczenia estetycznego.  
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4. Badanie dotyczące związku rozumowania moralnego 

i kreatywności 

Badanie przeprowadzone przez autorki wpisuje się w nurt filozofii 

eksperymentalnej. Porusza ona zagadnienia związane z mechanizmem 

postępowania człowieka w danej sytuacji (aktywizacji myślenia 

twórczego). Rozważania te nie mogą być jednak zredukowane wyłącznie 

do dziedziny psychologii, ponieważ podejmuje się w nich tematy związane 

z polem zainteresowań etyki i epistemologii. Metody psychologiczne 

zostały tu zaadaptowane ze względu na to, że brakuje narzędzia 

filozoficznego pozwalającego na odpowiednie zbadanie poruszanego 

tematu i potwierdzenie rozbieżnych teorii dotyczących ludzkiej moralności. 

Ani analiza pojęciowa, ani przeprowadzanie eksperymentów myślowych, 

nie są w stanie doprowadzić nas do konkluzji w sprawie zagadnień 

moralnych, ponieważ, przynajmniej na podstawie już istniejących teorii, 

można być przekonanym o przeciwnych faktach – że istnieją obiektywne 

normy moralne, lub że nie istnieją obiektywne normy moralne. Rola 

filozofii eksperymentalnej wydaje się w tym przypadku o tyle zasadna, że 

może przynajmniej odrzucić niektóre funkcjonujące stwierdzenia 

i wprowadzić nowe pole zainteresowania i inspiracji dla filozofów [20]. 

Co więcej, włączenie metod naukowych w tematykę filozoficzną może 

skutkować lepszym opisem sądów moralnych i czynników, od których są 

one zależne. Jako przykład można podać zróżnicowanie w zakresie 

obiektywizmu i relatywizmu moralnego obserwowane ze względu na wiek 

badanej osoby, czy też wpływ osobowości na podejmowane decyzje 

o charakterze moralnym [21]. Dzięki temu, filozofia może wzbogacić się 

o nowe przykłady do analizowania, a także pozyskać punkt wyjścia do 

rozważań na temat wpływu czynników sytuacyjnych na rozumowanie 

i decyzje moralne. 

Pomysł na przeprowadzenie prezentowanego poniżej badania powstał 

na podstawie inspiracji teoriami wiążącymi twórczość z moralnością. 

Postulaty eksperymentu opierają się na przesłankach o metaforycznym 

charakterze moralności, który pozwala na łączenie doświadczeń z różnych 

dziedzin w jeden sąd i symulację możliwych konsekwencji sytuacji 

w wyobraźni, oraz na hipotezie, że osoby twórcze mają większą skłonność 

do myślenia analogicznego. Jako że analogia jest umysłową reprezentacją 

metafory, zdecydowałyśmy się wysunąć hipotezę o istnieniu wpływu 

stymulacji myślenia twórczego na rozumowanie moralne.  

4.1. Metody 

Badanie zostało przeprowadzone z podziałem na grupę eksperymentalną 

i kontrolną. Przebadano 46 osób – 23 w każdej z grup. Średnia wieku 
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wyniosła 22,15 lat, a odchylenie standardowe SD=0,35. Badana populacja 

składała się ze studentów. W grupie kontrolnej, badani mieli za zadanie 

jedynie wypełnić kwestionariusz mierzący poziom rozumowania 

moralnego, natomiast w grupie eksperymentalnej wspomniany moment był 

poprzedzony krótkim treningiem twórczości, który badani wykonywali 

samodzielnie poprzez odpowiedzi na zadane pytania. Metody, z których 

skorzystano podczas przeprowadzenia tego eksperymentu, są psychologiczne 

i zostały przedstawione badanym w formie zadań pisemnych. Zarówno 

grupa kontrolna, jak i eksperymentalna wykonywała zmodyfikowany 

Kwestionariusz Etyk autorstwa Bogdana Wojciszke i Wiesława Baryły  

– treść zadania odnosiła się do oceny czy opisana sytuacja jest godna 

pochwały lub godna potępienia na skali od -4 do 4. Etyki z których 

skorzystano, to etyka autonomii zwracająca uwagę na dobro innej jednostki 

i etyka dobra powszechnego skupiająca się na dobru społeczności jako 

całości [22]. W badaniu skorzystano z powyższych modułów, ponieważ 

odnoszą się do ogólnie respektowanych norm moralnych związanych 

z dobrem jednostki i poczuciem sprawiedliwości społecznej. Pozostałe trzy 

etyki wyróżnione przez Wojciszke i Baryłę wydają się bardziej 

zróżnicowane kulturowo. 

W grupie eksperymentalnej manipulacją było wprowadzenie metody 

autorstwa Jerzego Trzebińskiego polegającej na zwiększeniu plastyczności 

rdzeni pojęciowych. W założeniu miało to spowodować aktywizację 

myślenia twórczego i otrzymanie statystycznie różnej punktacji w zadaniu 

z kwestionariuszem. W badaniu przyjęto, że poziom rozumowania 

moralnego ujawnia się u dorosłych zgodnie z rozkładem moralnym. 

Przyjmując stadialną koncepcję rozwoju moralnego, przykładowo 

autorstwa L. Kohlberga [23], widać, że w dorosłości większość osób osiąga 

stany pośrednie (konwencjonalne), zaś niewiele skrajne (prekonwencjonalne 

i postkonwencjonalne). Jednocześnie należy zaznaczyć, że w naszym 

rozumieniu rozumowania moralnego odrzucamy uniwersalizm norm 

moralnych i w jego miejsce przyjmujemy umiejętność rozpatrywania 

sytuacji z różnych perspektyw.  

4.2. Wyniki 

Grupa eksperymentalna uzyskała mniej punktów w stosunku do grupy 

kontrolnej – średnie ogólne wyniosły odpowiednio 102,21 punkty i 115,39 

punktów. Średnia dla grupy eksperymentalnej dla Etyki Autonomii to 

55,13 punktów wobec 61,13 punktów w grupie kontrolnej, natomiast dla 

Etyki Dobra Powszechnego badani z grupy eksperymentalnej otrzymali 

średnio 47,06 punktów, a badani z grupy kontrolnej 54,26 punkty. 

Odchylenie standardowe dla sumy ogólnej wyniosło 20,98 w grupie 
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eksperymentalnej i 20,4 w grupie kontrolnej. Na podstawie analizy dla 

wyników sumy ogólnej, do której zastosowano test t Studenta, uzyskano 

istotność statystyczną na poziomie p<0.05.  

 

Wykres 1. Rozkład średnich pomiędzy grupą eksperymentalną a grupą kontrolną. Skrót 

„EA‖ oznacza Etykę Autonomii, a „EDP‖ oznacza Etykę Dobra Powszechnego 

[źródło: opracowanie własne] 

4.3. Wnioski 

Na podstawie powyższych wyników widać istotny statystycznie wpływ 

myślenia twórczego na rozumowanie moralne wśród badanych, co pozwala 

na potwierdzenie postawionej hipotezy. Z otrzymanych danych można 

wnioskować, że osoby z grupy eksperymentalnej otrzymały mniej punktów 

w każdej z prezentowanych im Etyk. W związku z tym wydaje się, że 

dokonywały mniej radykalnych ocen sytuacji o charakterze moralnym 

i w swoich decyzjach były bliższe neutralnym decyzjom. Przez to można 

pośrednio wnioskować o tym, że u osób poddanym manipulacji nastąpiło 

nagięcie dotychczas istniejących ram pojęciowych i rozważenie innych 

perspektyw podczas dokonywania oceny. To mogło prowadzić do 

niejednoznacznych wniosków dotyczących oceny zachowania moralnego 

lub niemoralnego, co byłoby zgodne z postulatami Westona [24]. 
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Zaobserwowanie takiego wpływu twórczości może być związane z inną 

hipotezą – że osoby twórcze, ze względu na preferowanie bardziej skompli-

kowanych wzorców, rozważanie różnych możliwości i dopasowywanie ich 

do własnej wizji świata, znajdują się na wyższym stopniu rozumowania 

moralnego. Dlatego modyfikacja sposobu patrzenia na rzeczywistość przez 

zadanie aktywizujące twórczość, może mieć związek z różnicami 

w uzyskiwanych wynikach międzygrupowych. Powyższy eksperyment 

należy jednak raczej traktować jako wprowadzenie do empirycznych badań 

rozumowania moralnego i jego charakteru, niż jako potwierdzenie teorii. 

W dalszych działaniach warto rozważyć wpływ trzech pozostałych etyk, na 

które powołuje się Wojciszke [22], a także zastanowić się nad zasadnością 

przyjętej metody. O ile użycie metody zwiększającej plastyczność rdzeni 

pojęciowych [25] nie budzi większych wątpliwości, o tyle problematyczne 

może być odejście od metody Kohlberga [23], czy Resta [26], które mogą 

się lepiej sprawdzać w badaniu rozumowania moralnego. Badanie to 

pokazuje, że natura poznania moralnego opiera się na strukturach 

i procesach postulowanych przez Marka Johnsona. Stanowi to przesłankę 

sugerującą psychologiczną adekwatność transperspektywizmu jako źródła 

realistycznej ludzkiej obiektywności. 

5. Podsumowanie 

Zagadnienia, które zostały poruszone, przedstawiają moralność w nowym 

świetle. Powstaje zjawisko, które znajduje się bliżej ludzkich procesów 

poznawczych i jego umiejscowienia w danej sytuacji, a jest bardziej odległe od 

klasycznych koncepcji filozoficznych, traktujących normy moralne i wartości 

jako byty obiektywne, których treść jest wspólna dla wszystkich ludzi. 

Poznanie moralne zdaje się być bardziej subiektywnym wypracowaniem 

decyzji w sytuacjach problematycznych, na które wpływają czynniki 

społeczne, kulturowe i historyczne. Wartości, odbierane jako wspólne 

z perspektywy danej społeczności, mogą powstawać jako konsekwencja 

biologicznych uwarunkowań do realizowania poszczególnych zadań 

związanych z korzyścią ewolucyjną. Gdyby dokonać radykalnej 

subiektywizacji norm moralnych, przy założeniu, że język jest środkiem 

tworzenia powszechnie akceptowanych konstruktów, można by zauważyć 

analogię moralności do qualiów. Idąc dalej tym tokiem, można postulować, że 

moralność jednostki nie może być wyrażona explicite, jest skutkiem 

dynamicznej interakcji jednostki z środowiskiem, w którym się znajduje, 

a także że redukcja moralności do wyrażeń językowych i komunikacji jest nie 

wystarczy do uchwycenia jej pełnego sensu.  
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Relatywizm moralny w kontekście próby empirycznej weryfikacji 

teorii „wyobraźni moralnej” Marka Johnsona – streszczenie 
„Moralna wyobraźnia‖ kształtuje nasze pojęcia oraz rozumowanie moralne dzięki 

kategoryzacji sytuacji opierającej się na strukturach pojęciowych o charakterze 

metaforycznym. Fakt ten nie implikuje jednak moralnego relatywizmu, ponieważ wspólny 

wszystkim charakter celów biologicznych, struktur poznawczych oraz relacji społecznych 

pociąga za sobą granice, w ramach których kształtują się reguły moralne. Podstawowym 

błędem charakteryzującym skrajne wersje moralnego relatywizmu oraz absolutyzmu jest 

zbyt silne rozumienie obiektywności – przyjmuje się, że reguły moralne mogą być 

obiektywne tylko jeśli stanowią uniwersalne, zrodzone z czystego rozumu prawa moralne. 

Jako alternatywę proponuje się bardziej realistyczne psychologicznie pojęcie 

transperspektywizmu. 

Na podstawie wyżej opisanej teorii sformułowane zostało pytanie badawcze opierające się 

na następujących przesłankach: moralność ma charakter metaforyczny, jednocześnie osoby 

twórcze mają większą skłonność do myślenia analogicznego. Wydaje się zatem, że 

stymulacja myślenia twórczego powinna doprowadzić do wyższego poziomu rozumowania 

moralnego. Powyższe rozważania wpisują się w ramy zarówno filozofii empirycznej, jak 

i eksperymentalnej. Rola, którą spełnia tu filozofia empiryczna, to zapewnienie podejścia 

teoretycznego – zbudowanie zaplecza postulowanych konstruktów i mechanizmów. Na tej 

podstawie możliwe staje się postawienie pytania, które wchodzi w zakres filozofii 

eksperymentalnej. 

Metody wykorzystane w tworzeniu przedstawianego projektu obejmują analizę 

teoretycznych prac na temat moralności z zakresu filozofii i kognitywistyki, a także badanie 

eksperymentalne. W grupie eksperymentalnej skorzystano z metody autorstwa Jerzego 

Trzebińskiego polegającej na zwiększeniu plastyczności rdzeni pojęciowych. Zarówno 

grupę eksperymentalną, jak i kontrolną poproszono o wypełnienie zmodyfikowanego 

Kwestionariusza Etyk stworzonego przez Bogdana Wojciszke i Wiesława Baryłę. 

Osoby z grupy eksperymentalnej uzyskały mniej punktów w zmodyfikowanym 

Kwestionariuszu Etyk, również zakres udzielanych odpowiedzi (różnica między największą 

a najmniejszą liczbą punktów) był mniejszy. Fakt, że osoby, u których twórczość została 

zaktywizowana nie uzyskały tak wysokiej punktacji jak osoby z grupy kontrolnej, a więc 

wybierane przez nich punkty rzadziej osiągały ekstremalne wartości, stanowi argument za 

skutecznością naruszenia istniejących ram pojęciowych i rozumowania w sposób bardziej 

relatywny. 

Postawione pytania i uzyskane na nie odpowiedzi prowokują kolejne rozważania dotyczące 

roli środowiska w refleksji moralnej, czy też rozwoju relatywizmu moralnego, czynników, 

które na niego wpływają, a w także konsekwencji, które ze sobą niesie. 

Słowa kluczowe: etyka, kognitywistyka moralności, filozofia eksperymentalna 
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System wartości według opinii wybranych 

myślicieli oraz zestawienie ich z życiorysem 

Władysława Bartoszewskiego 

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opinii wybranych myślicieli, 

w tym myślicieli rzymsko-katolickich na temat systemu wartości oraz 

porównanie ustaleń z życiorysem Władysława Bartoszewskiego. 

Z uwagi na szeroko rozumiany temat skupię się na systemie wartości 

rozumianym, jako wartość obyczajowa, etyczna i religijna.  

Zagłębiając się w temat systemu wartości wyjdę od zagadnienia 

związanego z kryzysem wartości. Posłużę się opiniami filozofów, którzy na 

ten temat zabierali głos. Przedstawię problem kryzysu nie tylko, jako 

negatywnego zjawiska, ale w oparciu o opinie uczonych wykażę jego 

pozytywny wydźwięk. 

Ponadto przedstawię stanowisko filozofów pokazujących, że na przestrzeni 

lat ukształtował się system wartości będący spoiwem, dzięki któremu 

jesteśmy tożsami z kulturą, w której przyszło nam żyć. 

Posługując się jeszcze innymi poglądami zobrazuję, jak wybrani 

myśliciele pojmowali zagadnienie odpowiedzialności nie tylko zbiorowej, 

lecz i tej spoglądającej na każdego człowieka z osobna, która wpływa na 

kształtowanie się odpowiednich standardów wartości. W dalszych 

rozważaniach zaprezentuję postawę myślicieli jasno określających, kto 

i w jakim stopniu jest odpowiedzialny za kształtowanie wartości.  

Przypomnę, także zasady zawarte w kompendium nauki społecznej 

Kościoła, które modelują właściwy system wartości. 

W końcowych rozważaniach opiszę wybrane wydarzenia z życia 

Władysława Bartoszewskiego. Będą to wspomnienia osób, które go znały. 

Dodatkowo przytoczę wypowiedzi samego Bartoszewskiego na temat 

wartości, jakimi się kierował. 

  

                                                                 
1 bodzioluk@tlen.pl, Wydział Teologiczny, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej – Filozofia 

Społeczna i Filozofia Polityki, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. 
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2. U progu kryzysu wartości 

Bartoszewski w swoich wypowiedziach podkreślał, że zależy mu na 

normalności i przyzwoitości, gdyż jest to moralny obowiązek każdego 

człowieka. Można w ten sposób mówić o nowym etosie naszego 

społeczeństwa, który mając na uwadze sens, cele i wartości naszego 

środowiska – będzie odważnym powstaniem i budowaniem tego, co zostało 

utracone lub zagubione. Kryzys wartości jest czasem historycznej 

turbulencji. Nie musi on jednak w żadnym stopniu oznaczać katastrofę. 

Wystarczy, że potraktujemy to, jako wezwanie, które należy w sposób 

właściwy przekuć w sukces – pisał Kazimierz F. Papciak [2].  

Historia naszego kraju powinna być nauczycielką przyszłości [2]. Jedynie 

dogłębne przyglądanie się wartościom, jakie były mocno eksponowane 

w czasie walki o wolność naszego Narodu, może pomóc zrozumieć, dlaczego 

warto powracać do korzeni. Dlaczego warto być sobą. Bardzo mocno 

akcentował to Bartoszewski w swoich licznych wywiadach [1].  

Ciekawą opinię wyrazili Rocco Buttiglione i Jacek Dziedzina, z której 

wynika, że człowiek powinien być przygotowany na jutrzejszy dzień. Gdyż 

nikt z nas nie wie, co jutrzejszy dzień przyniesie. Z jakimi problemami 

przyjdzie się nam zmierzyć i o co każdy człowiek będzie musiał walczyć. 

Człowiek jest w pełni spokojny o przyszłość tylko wtedy, gdy ma zasady, 

których się trzyma. Gdy jest niezmienny na uwarunkowania, które chcą go 

złamać. „Wczoraj wrogiem był komunizm. Przedwczoraj faszyzm, nazizm, 

przesadny nacjonalizm. Dzisiaj relatywizm etyczny. A nie wiemy, co 

będzie jutro?‖ [3]. Kazimierz F. Papciak pisał, że najtrudniejsze czasy 

w historii pojawiały się wtedy, gdy pojawiała się negacja fundamentalnych 

wartości, które na stałe są zakorzenione w człowieku. Wojny, konflikty, 

waśnie pojawiały się jedynie wtedy, kiedy człowiek z tych wartości 

rezygnował [2]. Podobną myśl wyraził Józef Życiński: „Jeśli w globalnej 

wiosce zabraknie wspólnoty, grozi nam globalna dżungla kulturowa (…) 

Różnice ocen będą się dalej pogłębiać, jeśli nie zjednoczy nas wspólna 

troska o godność człowieka i podstawowe wartości, które są warunkiem 

humanizmu‖ [4]. 

Według Hansa G. Poetteringa i Cezarego Chwilczyńskiego konieczne 

jest, abyśmy mieli przejrzysty obraz samych siebie, bo z tego właśnie 

obrazu klaruje się aktywność polityczna i społeczna. Na swoją godność 

i godność drugiego człowieka zawsze musimy spoglądać, jako na coś, co 

stoi w centrum naszego „jestestwa‖ i działania. Ludzka godność musi być 

zawsze i pod każdym względem respektowana i otaczana szczerym 

szacunkiem. W ten sposób każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za 

siebie, ale równocześnie za społeczeństwo, za wspólnotę, za drugiego 

człowieka [5]. 
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 Na przestrzeni dziejów różne nurty filozoficzne się kształtowały i różne 

idee proponowały – pisał Henryk Skorowski. Marks uczył o tym, że 

człowiek jest istotą ekonomiczną. Kierkegaard pojmował człowieka, jako 

istotę egzystencjonalną. Freud spoglądał na człowieka, jako na wymiar 

płciowy. Heidegger zaś pojmował człowieka, jako „byt ku śmierci‖ [6]. 

Bartoszewski mówił jedno: warto być po prostu przyzwoitym [16].  

Temat wartości nie jest tematem pobocznym. Warto spojrzeć na 

wielorakie dyskusje dotyczące tożsamości Europy, czy naszego Kraju. Nie 

dzieje się to bez powodu. Przyczyną dyskusji, jak zauważył Józef Majka 

jest fakt, że społeczeństwo uświadamia sobie sytuację jakiegoś kryzysu, 

który w konsekwencji doprowadził do tego, że odeszła od ludzi pewność 

tego, co podstawowe [7]. Bartoszewski wielokrotnie poruszał owy temat na 

arenie politycznej. Prowadzone rozmowy na forum naukowym, czy 

politycznym przedstawiały problem istnienia i funkcjonowania wartości 

oraz jego wpływu na życie społeczne [16]. Według Józefa Majki „zasady 

społeczne to ogólne dyrektywy dotyczące istnienia i normalnego 

funkcjonowania społeczeństwa w takim sensie, że łamanie lub omijanie 

tych dyrektyw albo musi zagrozić życiu społecznemu, albo oznacza, że 

mamy do czynienia ze społecznością pozorną‖ [8]. 

3. Odpowiedzialność – antidotum na kryzys 

Jeśli mowa o wartości i kryzysie wartości należy zatrzymać się 

i zastanowić, kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie standardów. Ciekawą 

tezę stawia Akwinata. W swoich rozważaniach pochyla się nad wyjaśnieniem 

terminu społeczności. Rozróżnia on trzy rodzaje społeczności: multitudo – jako 

przypadkowa społeczność ludzka, communitas – społeczność ludzka 

gromadząca się w określonym celu i societas – społeczność, jako grupa ludzi 

działająca dla dobra wspólnego. Akwinata wskazuje, że ta ostatnia jest celem 

powstania wszelkiej społeczności i ma za zadanie wypracowanie 

odpowiednich systemów wartości [9]. 

Według Mieczysława Krąpca OP społeczeństwo, to nie tylko znaczenie 

w sensie wspólnego działania. Lecz dodatkowo społeczeństwo rozumiane, 

jako to, które posiada instytucje pozwalające człowiekowi funkcjonować 

oraz organizować działania państwa [10]. Jan Mazur dodaje, że wartość 

dobra wspólnego rozpoczyna się w wypracowaniu wartości w pojedynczej 

jednostce społecznej, która przez swoje zaangażowanie wnosi wypracowane 

wartości do całej społeczności. Jednak takie pojedyncze działanie musi być 

odpowiednio zorganizowane, aby nie przyniosło więcej chaosu niż 

oczekiwanych skutków, ponieważ mamy do czynienia z wielością osób, 

które reprezentują różny charakter, różne zaangażowanie, zdolności oraz 

poglądy. Z tego właśnie powodu za pomoc służy nam polityka. Która 



 

System wartości według opinii wybranych myślicieli oraz zestawienie ich  

z życiorysem Władysława Bartoszewskiego 
 

177 

powinna być z kolei rozumiana, jako działanie poszczególnych osób, dzięki 

którym realizowane jest wspólne dobro [9]. 

System wartości nie jest nikomu dany z natury. Ma przede wszystkim 

wymiar historyczny, gdyż zostało nam przekazane przez ludzi kształtujących 

swoje myśli w przeszłości dla przyszłych pokoleń. Warto pamiętać, że owe 

dziedzictwo jest narażone na zmiany i zniszczenia, a odpowiedzialność za to 

ponoszą poszczególne osoby, a nie cała społeczność [9]. 

Warto również rozważyć słowa zawarte w konstytucji soborowej 

Gaudium et spes. Z tekstu konstytucji wynika, że społeczność polityczna 

jest społecznością naturalną – człowiek rodząc się należy już do 

społeczności politycznej niezależnie od swojej woli. Wyraźnie ujął to 

Czesław Strzeszewski pisząc, że zaangażowanie polityczne jest obowiązkiem 

naturalnym o charakterze moralnym [11]. Jeśli jest więc obowiązkiem 

naturalnym, to każdy obywatel jest zobligowany do wspólnej pracy na 

rzecz wypracowania wspólnego dobra i wspólnych wartości. Zadaniem 

każdego jest poszukiwanie najlepszej formy zaangażowania w tworzenie 

społeczności politycznej, a co za tym idzie społeczności w sensie ścisłym. 

Warto pamiętać także, że jednostka społeczna nie zrealizuje własnego 

dobra osobowego, bez zaangażowania w dobro wspólne [11]. 

Według opinii Józefa Majki, należy zrozumieć, że nie chodzi tutaj 

o samą intencję dążenia do wspólnego dobra – każdy z nas ma prawo 

reprezentować swoje własne ideały. Rozchodzi się o czynny udział 

i wysiłek mający na celu dążenie do osiągnięcia wspólnego dobra. 

Św. Tomasz i św. Augustyn pokazują, że wspólne dążenie może się opierać 

na miłości [9]. Przejawem tej miłości może być kompromis i szacunek 

względem innych. 

4. Niezmienne zasady – budulec wartości 

Kompendium nauki społecznej Kościoła wykazuje kilka ważnych zasad, 

które mogą w pełni pomóc człowiekowi zachować równowagę we 

współczesnym świecie. Należy jednak uświadomić sobie, iż sama 

klasyfikacja do dziś budzi wiele emocji i napotyka na różne trudności. 

W swoich rozważaniach odniosę się do klasyfikacji zaproponowanej przez 

nauki społeczne Kościoła, bardzo mocno zbliżonej do klasyfikacji 

zaproponowanej przez Gustava Ermecka (1907-1987) na podstawie, której 

toczą się rozmowy na arenie międzynarodowej. Warto się do niej odnieść, 

aby wyrobić w sobie schemat, mający na celu umożliwienie człowiekowi 

zachowania lojalności względem siebie i innych.  

Pierwsza zasada to zasada personalistyczna w oparciu, o którą można 

wyróżnić kulturę etyczną i polityczną. Jej celem jest budowanie wspólnego 

nowego społeczeństwa. W tym rozumieniu człowiek stanowi wartość za to, 
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kim jest, a nie z powodu, co posiada [12]. Można ową ideę zrozumieć w ten 

sposób, że człowiek nie jest w stanie się zrealizować sam, bez odniesienia do 

innych osób. Każdy człowiek odczuwa w sobie potrzebę dawania i brania, a co 

za tym idzie zmuszony jest do komunikowania się z innymi [9]. 

Kolejna zasada opiera się o dobro wspólne, w której dobro materialne 

i duchowe, jest tworzone przez zintegrowaną społeczność wokół wspólnego 

celu. „Warunkiem naszego powodzenia jest obecność drugich. Tylko wspólnie 

jesteśmy w stanie wytworzyć większość dóbr (wartości), decydujących 

o kształcie naszego człowieczeństwa‖ – pisał Bernhard Sutor [13].  

Zasada solidarności jest definiowana w słowach wygłoszonych przez 

papieża Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 roku. Papież zwrócił się wtedy 

do słuchaczy słowami: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro 

brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden 

przeciw drugiemu (…) I nigdy „brzemię‖ dźwigane przez człowieka 

samotnie‖ [14]. Owa zasada – jak pisał Jan Mazur – kojarzy się 

z przysłowiem: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Indywidualna 

jednostka jest w pełni odpowiedzialna za dobro całego społeczeństwa. 

Jednak zasada działa również w drugą stronę, w której to społeczeństwo 

jest odpowiedzialne za jednostkę żyjącą w społeczności. W pewnym sensie 

solidarność wyklucza egoizm, ale nie żąda rezygnacji z osobistych 

doświadczeń [9]. 

W myśl zasady pomocniczości rozumiemy, że „społeczność wyższego 

rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego 

rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie 

konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup 

społecznych, dla dobra wspólnego‖ [15]. 

Kolejną istotną zasadą jest zasada sprawiedliwości. Jej celem jest 

regulowanie uprawnień i obowiązków, co w ostateczności ma przyczynić 

się do oddania każdemu tego, co mu przysługuje. Warto dodać, że prawa 

i obowiązki muszą iść w parze i nie powinny być w żadnym wypadku 

rozdzielane [13]. 

5. Wybrane momenty z życia Władysława Bartoszewskiego 

Po zapoznaniu się z opiniami wybranych myślicieli na temat systemu 

wartości, w tej część swojej pracy przedstawię kilka wydarzeń z życia 

Władysława Bartoszewskiego. Będą to wydarzenia, które on sam opisywał 

w licznych wywiadach. Zawrę tutaj także opinie osób, które go znały 

i wypowiadały się na jego temat. 

Bartoszewski uważał, że zachowanie wartości względem siebie 

i względem społeczeństwa jest fundamentem świadomej działalności 

obywatela. Mógł wielokrotnie uniknąć odsiadki w więzieniu, gdyby działał 
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zgodnie z wolą władzy. Wspominał, że wielokrotnie szantażowano go 

i proponowano, aby podjął współpracę z bezpieką za złagodzenie kary. 

Zawsze odmawiał. Wiesław Chrzanowski wspominał w wywiadzie, że 

Bartoszewski mimo ciągłego zagrożenia i ciągłej utraty pracy konsekwentnie 

trzymał się wyznaczonych zasad. Był lojalny względem nich [1]. 

Stefan Niesiołowski w wywiadach wspominał, że słuchając opowiadań 

Bartoszewskiego na temat tego, co przeżył podczas prześladowań 

zrozumiał, co to znaczy prawdziwy ból i cierpienie. Twierdził, że jego 

uciski związane z walką z komunizmem są niczym w porównaniu z tym, co 

przeżył Bartoszewski. „Pamiętam, że rozmawiając z Bartoszewskim 

skarżyłem się na moje więzienne jedzenie. Opowiadałem o skromnej zupie 

na kawałkach skór świńskich ze stemplami. Była sina, jakby ktoś do niej 

atramentu dolał. Wtedy Bartoszewski mi powiedział, co on jadł, i aż 

zrobiło mi się niedobrze. Jakieś robaki zgniłe, wszystko spleśniałe, 

obrzydlistwo‖ [1]. 

Czasy spędzone w więzieniu w Olszynce Grochowskiej z Bartoszewskim 

wspominał Ryszard Bugaj. Razem z nimi osadzeni byli naukowcy, pisarze, 

artyści i kilku przyszłych polityków: Tadeusz Mazowiecki, Bronisław 

Geremek, Stefan Niesiołowski oraz Bronisław Komorowski. Bartoszewski 

w całym gronie był mocno szanowany. W tamtym czasie pełnił funkcję 

starosty. Był postacią dominującą, ale ta dominacja nie była oparta na 

sposobie zachowania, lecz na jego autorytecie [1]. 

Generał Kiszczak wyznał w jednym z wywiadów, że Bartoszewski był 

rozpracowywany w latach 80. Jednak mimo wszystko wspominał go, jako 

człowieka miłego, sympatycznego z wielkimi zasługami dla Polski. Mówił: 

„Ładna karta, piękny życiorys, ładnie zapisany. Nie był typem wariata 

politycznego, lecz polityka z przeciwnego obozu, który twardo stąpa po 

ziemi‖ [1]. 

Profesor był uznawany za podstawowego gracza na arenie polskiej 

polityki. Józef Oleksy uważał, że mógłby to być dobry prezydent RP. 

Jednak sam Bartoszewski zrezygnował z udziału w wyborach, ponieważ 

pragnął być lojalny w stosunku do Lecha Wałęsy, który w owych czasach 

ubiegał się o reelekcję. Również Edward Raczyński – ówczesny prezydent 

RP na uchodźctwie, proponował Bartoszewskiemu przejęcie godności 

bycia prezydentem na uchodźctwie. Jednak i tym razem Bartoszewski 

odmówił. Zdecydował się jednak wystartować do senatu i wtedy uzyskał 

jedną z dwóch najlepszych lokat w całym kraju. Jego pracę w senacie 

Kazimierz Kutz wspominał tak: „Był aktywny, ale nie w sztuczny sposób. 

W parlamencie zawsze jest grupa, którą wszędzie widać. Zwłaszcza tam, 

gdzie stoją kamery. Bartoszewski do tej kategorii posłów i senatorów się 

nie zaliczał. Zabierał głos, gdy musiał, kiedy ważne dla jego filozofii 
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życiowej wartości były drastycznie przekraczane. Wtedy jako obywatel 

reagował‖ [1]. 

Bartoszewski znany był z powiedzenia: „Warto być przyzwoitym‖. Sam 

wspominał, że dzięki przyzwoitości udawało mu się przeżyć najtrudniejsze 

lata. Mimo zawirowań politycznych potrafił wykroić sobie niezależność, 

która była marzeniem wielu ludzi. Zmagał się z cenzurą, raz otrzymywał, 

raz odbierano mu paszport, raz władza zezwalała na wydruk jego 

publikacji, innym razem wpisywali je do indeksu ksiąg zakazanych. 

Zawsze jednak zaznaczał, że mimo tych wszystkich zawirowań mógł iść 

cały czas do przodu. Wspominał, że posiadał w tamtych czasach maksimum 

politycznej niezależności, dzięki której nie musiał wykonywać dyrektyw 

państwa. Doskonale znał swoją indywidualną drogę opozycjonisty [1]. 

Zdzisław Najder uważał go za człowieka, który potrafił wpływać na 

ludzi, w taki sposób, aby sami stawali się znakiem walki o najważniejsze 

wartości. W 1976 r. doszło do dopisania w konstytucji zapisu o wiodącej 

roli PZPR-u i nierozerwalnej więzi ze Związkiem Radzieckim. 

Bartoszewski przekonywał Stanisława Stommę, posła Znaku, aby głosował 

przeciwko tym zmianom. Po głosowaniu okazało się, że wszyscy głosowali 

„za‖, a Stomma, jako jedyny poseł wstrzymał się od głosu [1]. 

Andrzej Celiński wspominał Bartoszewskiego, jako człowieka, który 

posiadał fotograficzną pamięć. Człowiek komputer, który wszystko 

wiedział. Chodząca encyklopedia. Z jednej strony – niezłomna, piękna 

postawa. Z drugiej – kronikarska wiedza, racjonalność i realizm. Z mojego 

punktu widzenia to jedna z najważniejszych postaci, takich przykładów, jak 

żyć‖ [1]. 

Zdzisław Najder uważał, że nigdy nie bał się nazywać rzeczy po 

imieniu. Widział w nim osobę w pełni odpowiedzialną za swoje 

wypowiedzi. W wywiadzie wspominał Profesora następująco: „W końcu 

umówiłem się z Bartoszewskim w samochodzie, na rogu ulicy (…) Ale co 

z tego, skoro Władek, jak to on, rozmawiając cały czas się wydzierał. 

Miałem wrażenie, że za chwilę szyby wylecą z samochodu pod naporem 

jego energii. Na szczęście nikogo nie było w okolicy‖ [1]. 

Warto przypomnieć, że był świadkiem najgorszych wydarzeń dla 

historii Polski XX wieku. A jednak wiele przykładów z jego życia 

świadczy o wielkiej odwadze: woja 1939 roku, pomoc ludności 

żydowskiej, obóz, więzienia, działalność konspiracyjna. Świadomość, że za 

swoje działania może być aresztowany, pobity, a nawet zabity nie 

blokowały go. Mimo wszystko w okresie najbardziej niebezpiecznym 

wydał ponad siedemdziesiąt artykułów dotyczących walki o niepodległość, 

artykuły o Powstaniu Warszawskim i ofiarach zbrodni hitlerowskiej [1]. 

Sam po latach przyznał: „Ważne jest, by mówić prawdę, bez której nie da 

się wytłumaczyć szeregu problemów. (…) Trzeba, więc w wielu 
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sprawach stawiać kropkę nad „i‖, ażeby móc wytłumaczyć różne procesy 

społeczne czy myślowe‖ [16]. Wiedział, że za te czyny może go spotkać 

surowa kara, a mimo wszystko upamiętniał i wyrażał swoje opinie 

w niezmienny sposób.  

Bartoszewski przestrzegał przed obojętnością. Twierdził, że tylko 3% 

społeczeństwa brało udział w ruchu oporu. Większość ludzi dystansowała 

się od takich działań, twierdząc, że tak będzie lepiej dla ich rodzin [1]. 

Bogdan Borusewicz wspominał Bartoszewskiego, jako osobę, która 

mimo różnicy pokoleniowej zachowywała się, jak ich rówieśnik. Podczas 

wykładów zapalał się, tryskał energią. Prowadził zajęcia w ten sposób, że 

studenci czuli się zagrzewani do działania. Czuli się odpowiedzialni za 

Polskę [1]. 

Przedstawiając biografię Bartoszewskiego i jego zaangażowanie 

w politykę, nie sposób zapomnieć także o krytyce, z jaką musiał się 

zmierzyć. Wiele osób negatywnie oceniało jego działalność.  

W roku 2007 w wyborach parlamentarnych Bartoszewski odważył się 

niekorzystnie ocenić Jarosława Kaczyńskiego i rządy PIS. Grzmiał dość 

mocno: „Nie wierzcie frustratom czy dewiantom psychicznym, którzy 

swoje problemy wewnętrzne odreagowują w narodzie. Swoje przeżyłem, 

mam osiemdziesiąt pięć lat. Chcę umrzeć w wolnym i stabilnym kraju. 

Kategorycznie wypraszam sobie lżenie z Polski przez niekompetentnych 

członków rządu, niekompetentnych dyplomatołków. Polska potrzebuje 

ludzi szanujących innych ludzi, a nie napęczniałych nienawiścią. A jeśli oni 

chcą się z tej nienawiści leczyć, to trzeba dla nich poprawić służbę 

zdrowia‖ [1]. 

Powyższe przemówienie stanowiło przełamanie żelaznego muru, 

którego nikt się nie spodziewał. Człowiek, który do tej pory był ceniony 

i szanowany przez wszystkich obywateli po raz pierwszy został publicznie 

skrytykowany. Paweł Lisicki ówczesny redaktor Rzeczypospolitej stwierdził, 

że był to najsmutniejszy dzień w całej kampanii wyborczej. Nazwał ten 

wyczyn „autokompromitacją autorytetu i to autorytetu prawdziwego, 

człowieka słynącego do tej pory z odwagi, niezależności myślenia i troski 

o Polskę‖. Aleksander Kwaśniewski tamte wydarzenia wspominał 

następująco: „Te wszystkie dyplomatołki są wypowiedziami z arsenału 

silnych stwierdzeń. Gdybym choć część z nich ja wypowiedział, zostałbym 

całkowicie odsądzony od czci i wiary. Ale Profesor zdobył sobie taką 

pozycję, że może powiedzieć dużo więcej i dużo mocniej. W sumie 

bezkarnie, choć teraz widzę, że ta bezkarność zaczyna być ograniczana. To 

wielka uroda Bartoszewskiego, że rzeczywiście mówi to, co uważa‖ [1]. 

Mimo krytyki Bartoszewski doskonale rozumiał swoją misję. W dniu, 

w którym złożył tekę ministerialną wraz z rządem Buzka otwarcie 

powiedział: „Kończę swój udział w życiu politycznym Rzeczypospolitej 
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Polskiej. (…) Swoją rolę rozumiałem, jako rolę budowania mostów. 

Zwracam uwagę, że budowniczy mostów, po pierwsze, musi mieć jakąś 

wizję tego, co się po obu brzegach rzeki dzieje i po co się ten most w ogóle 

buduje, a po drugie, musi mieć świadomość, że wcale nie jest tak, że te 

brzegi są identyczne pod względem geologicznym, krajobrazowym, może 

nawet politycznym, ludzkim i obyczajowym‖ [1]. 

6. Podsumowanie 

Kończąc rozprawę na temat współczesnego systemu wartości w oparciu 

o opinie różnych myślicieli i utożsamienie ich z życiorysem Władysława 

Bartoszewskiego nasuwa się wniosek. Wartość jest cnotą, trwałą 

sprawnością moralną osoby, dzięki której przestrzeganie zasad moralnych 

staje się łatwe i o którą stale musimy zabiegać. 

W dobie kryzysu wartości, który dostrzegają myśliciele i filozofowie, 

warto na powyższy problem spojrzeć nieco szerzej. Kryzys nie zawsze 

oznacza dla społeczeństwa upadek wartości. Kryzys, jak uważają uczeni 

może być traktowany, jako wezwanie do walki, o to, co ucieka nam sprzed 

oczu. Warto w czasach kryzysu sięgać do historii naszego kraju 

i wyszukiwać wartości, dzięki którym powstawaliśmy z licznych upadków. 

Praca o wspólne dobro powinna rozpoczynać się w nas samych. Uczeni 

widzą również osobisty wpływ poszczególnych, pojedynczych osób na 

przyszłość ludzkości. Mimo wielu różnic wykazują, że podstawowe 

wartości powinny być przez wszystkich akceptowane – jako wspólna 

odpowiedzialność za całość. Społeczeństwa żyjące w określonej kulturze 

powinny szukać tego, co je łączy, a na płaszczyznach, w których się różnią 

szukać porozumienia. Do tego potrzebne jest dobrze prosperujące państwo, 

które przez odpowiednio prowadzoną politykę zadba o dobro wspólne  

– wypracuje odpowiedni system wartości. 

Kompendium nauki społecznej Kościoła ukazuje kilka ważnych zasad, 

które dają możliwość utrzymania odpowiednich wartości w nas samych. To 

właśnie takie zasady jak: zasada personalistyczna, zasada opierająca się 

o dobro wspólne, zasada solidarności, pomocniczości i sprawiedliwości 

dają równowagę we współczesnym świecie. 

Porównując opinię wybranych myślicieli na temat współczesnego 

systemu wartości można doszukać się dużej zgodności z ideami, jakie 

wyznawał Profesor. Dla obydwóch stron dobro pojedynczej jednostki musi 

iść w parze z dobrem ogółu. Każdy musi ponosić odpowiedzialność za 

samego siebie. Sam Profesor nigdy nie próbował wyprzeć się swoich słów. 

Był otwarty na polemikę, choć nie łatwo zmieniał swoje stanowisko. Przez 

wielu był uznawany za osobę, która potrafiła przekazać istotne informacje 
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współczesnemu człowiekowi. Byli też i tacy, którzy szanowali jego postać, 

ale nie zgadzali się z jego sposobem myślenia. 

Reasumując nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie skutki 

przyniesie wybrane przez nas rozwiązanie. Nie ma ludzi nieomylnych. 

Ponieważ nie mylą się tylko Ci, którzy nic nie robią. Warto także pamiętać, 

że musimy żyć w taki sposób, aby niczego się nie wstydzić. A w razie 

błędu umieć się do niego przyznać i być gotowym do naprawy. Każde 

marzenie o lepszej rzeczywistości pozostanie tylko marzeniem, jeśli 

będziemy marzyć w pojedynkę. Jeżeli połączymy wspólne siły możemy 

dać początek tej nowej rzeczywistości. 
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System wartości według opinii wybranych myślicieli oraz zestawienie 

ich z życiorysem Władysława Bartoszewskiego  

Streszczenie 

Celem rozprawy jest zapoznanie się z opinią wybranych myślicieli, w tym filozofów 

rzymsko-katolickich na temat systemu wartości w rozumieniu wartości obyczajowej, 

etycznej i religijnej oraz porównanie ustaleń z życiorysem Władysława Bartoszewskiego. 

W pierwszym punkcie pracy przybliżyłem czytelnikowi opinię myślicieli na temat kryzysu 

wartości. Ukazałem stanowiska podkreślające, że kryzys może być pojmowany, jako 

wezwanie do walki o wartości, które budowały oraz budują tożsamość człowieka.  

W drugim punkcie przedstawiłem opinie myślicieli na temat jednostek odpowiedzialnych za 

utrzymywanie prawidłowych standardów wartości. Według uczonych do tego zadania 

zobowiązany jest każdy człowiek z osobna, pociągnięty przez sprawnie działające państwo 

i jego politykę. 

W trzecim punkcie opisałem niezmienne zasady zaproponowane przez nauki społeczne 

Kościoła, które decydują o kształtowaniu właściwych systemów wartości.  

W czwartym punkcie zaprezentowałem postać Władysława Bartoszewskiego według opinii 

osób, które go znały. Zbiór informacji zawiera także opinię samego Profesora na swój 

własny temat. Nie jest to próba oceny jego osoby, ale ukazanie różnych sytuacji życiowych, 

które odzwierciedlają reprezentowany przez niego system wartości.  

Najistotniejszym wnioskiem, jaki mogę wyciągnąć na podstawie zgromadzonych przeze 

mnie materiałów jest myśl Profesora, że warto być przyzwoitym. Każdy z nas odpowiada 

przede wszystkim za siebie, ale nasze dobro osobiste musi współgrać z dobrem narodowym. 

Naszymi działaniami mamy umacniać Polskę, a nie prowadzić do jej rozłamu. 

Słowa kluczowe: system wartości, kryzys, odpowiedzialność, opinia, Bartoszewski 
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Justyna Stecko
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Większe dobro, mniejsze zło – wokół 

filozoficznych zmagań ze złem 

1. Wprowadzenie 

Celem opracowania jest próba przybliżenia problematyki zła oraz 

dyskusji nad zagadnieniem, które wydaje się być szczególnym wyzwaniem 

dla ludzkiego rozumu. Dobro i zło jako jedna z najbardziej kontrastujących 

rzeczywistości, zarówno na płaszczyźnie ontologicznej jak i epistemo-

logicznej, dotyka niezwykle głębokich sfer ludzkiego doświadczenia. Nie 

będzie przesadą stwierdzenie, że od momentu, w którym człowiek zaczął 

być świadomy własnej egzystencji, zmaga się z doświadczeniem wyborów 

między tym co dobre i złe. Jan Patočka podkreślał, że świat naturalny jest 

miejscem działalności praktycznej, w którym właśnie pierwotnymi 

doświadczeniami są doświadczenia aksjologiczne – dobra i zła [1]. Jednak 

świat aksjologii nie jest czarno – biały, często spotykamy się z kategorią 

mniejszego albo większego zła i dobra. Istnieje także potoczne 

przeświadczenie, że możliwe jest mniejsze i większe dobro oraz mniejsze 

i większe zło, że wybory te można wartościować. Dla wielu odkrycie 

granicy między tym co dobre i złe to pierwotne, nawet podstawowe 

doświadczenie aksjologiczne, które prowokuje do poszukiwania przejawów 

tego zjawiska. Większość z nas nie godzi się na to, aby nasze cierpienie, 

smutek, całe życie i śmierć nie miały żadnego sensu. Aby istnienia 

powstawały bez żadnego celu, trwały bez żadnych prawidłowości i znikały 

w zupełnej pustce; aby – jak brzmi najkrótsza historia świata Anatola 

France’a – ludzie „rodzili się, cierpieli i umierali‖ [2]. Opracowanie nie jest 

całościowym omówieniem tego trudnego i wielopłaszczyznowego 

zagadnienia a jedynie przyczynkiem do dyskusji na temat rangowania 

dobra i zła w oparciu o typologię profesor Marii Gołaszewskiej oraz sporu 

utylitarystów z deontologami.  

2. W poszukiwaniu definicji 

W tradycji filozoficznej zagadnienie dobra i zła pojawiało się 

wielokrotnie a poszukując odpowiedzi na pytanie czym one są, natrafiamy 

w historii idei filozoficznych na bogactwo różnych odpowiedzi. Zarówno 
                                                                 
1 jstecko@prz.edu.pl, Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika 

Rzeszowska, http://wz.prz.edu.pl/pl/. 
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na gruncie ontologicznym jak i epistemologicznym możemy odnaleźć 

definicje, często niestety wykluczające się. Już w pierwszym z nich wydaje 

się, że możliwe są co najmniej trzy różne ujęcia, m.in. dualizm bytów 

dobra i zła, w którym równonocny jest ich status a obie siły wraz z biegiem 

wszechświata ścierają się i jedynie w zależności od tego, która z sił 

w danym momencie zwycięża, świat jawi się nad jako twór z przewagą 

dobra bądź też zła. Dualizm charakterystyczny dla myśli manichejskiej jest 

również inspiracją w XXI wieku szczególnie dla twórców licznych gier 

komputerowych. Druga z koncepcji może wskazywać na pierwotną 

bytowość zła, w których dobro okazuje się jedynie wtórną kategorią. Zło 

jest ontologicznie pierwotne i jeśli dobro pojawia się kiedykolwiek 

w świecie, to jedynie za sprawą wolnych istot rozumnych. Ostatnia 

z koncepcji to idea zła jako niebytu. Zło nie istnieje, ponieważ samo 

w sobie nie ma charakteru bytu a co najwyżej staje się za przyczyną  

– podobnie jak w poprzednim ujęciu – człowieka. Zwolennikiem takiego 

ujęcia był m.in. Święty Augustyn, który dowodził, że w rzeczywistości to, 

co postrzegamy jako zło, jest tylko mniejszym dobrem, bez którego świat 

nie byłby tak piękny, jak jest. Rzeczywistość jawi się jako dzieło sztuki, 

w którym kontrasty nie przeszkadzają ale wręcz uwidaczniają piękno 

całości. Jęki wywołane cierpieniem nie tylko nie niszczą idealnej symfonii 

świata. W dyskusji nad brakiem ontologicznym jakim miałoby być zło, 

bliskie są mi rozwiązania Leszka Kołakowskiego [3]. Warto w tym miejscu 

przytoczyć legendę dotyczącą tyrana Falarysa, którą w Polityka i diabeł [2] 

cytuje Kołakowski. Wedle tradycji Falarys miał byka z brązu, w którego 

wnętrzu pieczono żywcem jego przeciwników. Posąg był tak skonstruowany, 

że dzięki akustycznemu urządzeniu jęki ofiar wydobywały się na zewnątrz 

jako przyjemna melodia. Być może nasz świat jest takim bykiem, a efekt, 

teraz dla nas nie do pojęcia, kiedyś objawi się jako przepiękna symfonia, 

jednak rozwiązanie to jest nie tylko okrutne ale także mało przekonywujące. 

Jak widać trudno jest odnaleźć bezdyskusyjne rozwiązanie; być może 

łatwiej nieco będzie kiedy zajmiemy się stopniowaniem dobra i zła.  

3. Szachownica wartości 

Zdaniem Marii Gołaszewskiej świat aksjologii nie jest niestety biało  

– czarny a wybory nie są zawsze oczywiste. Co więcej często spotykamy 

się z kategorią większego lub mniejszego dobra i analogicznie mniejszego 

albo większego zła. Istnieje „[…] potoczne przeświadczenie, że istnieje zło 

mniejsze i zło większe, że pewne zachowania ludzkie, a także stany rzeczy 

można rangować ze względu na moment związku ich z określonymi 

wartościami – negatywnymi i pozytywnymi‖ [4]. Dobro i zło to jedna 

z najbardziej kontrastujących rzeczywistości, a granica pomiędzy nimi 
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często wcale nie jest tak precyzyjna jak wydawałoby się na początku. 

Problematyczna jest nie tylko ocena, ale także dokonanie wyboru pomiędzy 

dobrem a złem. „»Szachownica« wartości to układ możliwości, jak się 

wydaje, bliski ich zasadniczym właściwościom. Ma tu miejsce polaryzacja: 

wartości pozytywne – negatywne (pendant do figur białych i czarnych); 

przy czym nie zachodzi tu sugestia, iż któreś z nich mają jakieś 

»przywileje« w systemie, lecz są one przeciwstawne. Istnieje też gradacja, 

od wartości »ważniejszych«, wyższych, po te, których funkcje w antroposferze 

są ograniczone aż po wartości »jednowymiarowe«, o małym zakresie 

oddziaływania. Lecz to, co tu najistotniejsze, to system ruchów, system 

możliwości wzajemnego oddziaływania wartości na siebie oraz na człowieka, 

którego sytuujemy wśród wartości najwyższych. Zasady gry w szachy są 

precyzyjne, lecz zarazem dopuszczają one skończoną wprawdzie, lecz 

nieobliczalną praktycznie liczbę ruchów, kombinacji, aż do osiągnięcia 

sytuacji, w której następny ruch, następna możliwość aksjologiczna już nie 

istnieje‖ [4].  

Zdaniem Gołaszewskiej nie tylko możemy stopniować dobro, wskazując 

na efekty działań. Skoro zło może mieć różne stopnie nasilenia, to możemy 

a nawet powinniśmy rangować jego przejawy. Gołaszewska wyróżnia kilka 

etapów zła: obojętność moralną, projekt czynienia zła, zło pasywne, zło 

aktywne i zło wieloznaczne. 

Stępienie wrażliwości aksjologicznej wydaje się być jedną z poważniej-

szych dysfunkcji współczesnego człowieka. Slavenka Drakulić, na której 

spostrzeżenia zwracałam już uwagę [5], moim zdaniem trafiła w istotę 

zjawiska opowiadając historię tragicznej śmierci dwuletniego dziecka 

w trakcie konfliktu bałkańskiego: „Ojciec siedzi z rękami opartymi o stół, 

płacze. Kamera rejestruje zbliżenie jego błękitnych oczu i łez – wygląda to, 

jakby płakał wprost na kamerę – żebyśmy my, widzowie telewizyjni, byli 

pewni, że jego łzy są prawdziwe, że on naprawdę płacze [...] Kamera 

przesuwa się z jego oczu na pulower, widzimy więc na nim czerwoną 

plamę, która pozostała tam, gdzie trzymał swoją dziewczynkę, gdy 

podniósł ją z podłogi – kiedy już i tak było za późno. Krew jeszcze nie 

obeschła [...] Od patrzenia na tę krew chce się wymiotować. Mimo to 

kamera powraca do niej kilka razy. To nie jest konieczne, ale przed takimi 

obrazami nie ma żadnej obrony – i nie ma nikogo, kto by powiedział, jak 

bardzo jest to zbędne [...] Ani my, widzowie, ani ludzie, których nie 

widzimy, a którzy stoją za kamerą – reporter, kamerzysta, dźwiękowiec  

– nikt nie może już dłużej tego znieść. To musi się skończyć, powtarzam 

sobie, podczas gdy kamera pracuje dalej. […] Chwilę później zdajemy 

sobie sprawę, że program telewizyjny, który właśnie obejrzeliśmy, jest 

tragedią pewnej rodziny, sfilmowaną zaledwie parę godzin po tym, jak 

stracili dziecko, i że cała ta tragedia rozegrała się przed kamerą [...] No cóż, 
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dlaczego nie? Dzisiaj także i my, publiczność, jesteśmy już na tyle dojrzali, 

by to znieść, wszystko zresztą w imię dokumentacji wydarzeń, w którą 

oczywiście bezwzględnie wierzymy [...] Pamiętacie Oświęcim? Naprawdę, 

czy ktokolwiek pamięta jeszcze Annę Frank? Ależ tak, dobrze pamiętamy 

i dlatego, właśnie z powodu tej pamięci, wpadliśmy na pomysł, że trzeba 

wszystko dokładnie udokumentować po to, żeby taka zawstydzająca 

historia już nigdy nie mogła się powtórzyć. I tu ich mamy. Całe pokolenia 

uczyły się w szkołach o obozach koncentracyjnych, o fabrykach śmierci; 

pokolenia, których rodzice zaklinali się, że to już nigdy się nie zdarzy  

– przynajmniej nie w Europie – właśnie z powodu żywej pamięci 

o przeszłości. One prowadzą tę wojnę. Co zatem zmieniła cała ta 

dokumentacja? I co zmienia się teraz przez świadomą, precyzyjną 

księgowość śmierci, która odbywa się za naszego życia, w naszych 

mieszkaniach, podczas oglądania transmisji z umierania w Sarajewie? 

Śmierć małej dziewczynki jest tylko jednym z wielu okropieństw, z których 

każde przygotowuje nas na coś jeszcze gorszego. Największa zmiana 

zaszła w nas samych – widzach, publiczności, widowni. Uwierzyliśmy 

w naszą rolę w tej obsadzie: że można grać publiczność. Jak gdyby wojna 

była teatrem. Z wolna, niezauważalnie, coś zakradło się w nasze serca, 

jakaś twardość, niezdolność widzenia prawdy – widome oznaki naszej 

własnej śmierci. Zbliżenie martwej twarzy dziewczynki było tą jedną sceną 

za dużo. Ponieważ było bezsensowne. Poczucie, że po raz pierwszy z tak 

bliska można oglądać wojnę w jej najbardziej makabrycznych szczegółach, 

ma sens tylko wtedy, tylko z tego powodu, gdy można coś zmienić na 

lepsze. Nic się jednak nie zmienia. Dlatego ten rodzaj dokumentacji 

przekształca się w perwersję, w pornografię umierania‖ [6].  

Kiedyś teatr okrucieństwa w postaci publicznych egzekucji dzisiaj 

publiczne internetowe spektakle śmierci. Okazuje się, że to właśnie takie 

„dokumenty‖ biją rekordy oglądalności a serwery blokują się już po kilku 

minutach. Przykładem mogą być choćby filmy z okrutnych egzekucji 

Jamesa Foleya
2
 czy Herve Gourdela. Po wydarzeniach tych rozgorzała 

dyskusja, która wydaje się jest jednym z elementów obojętności moralnej. 

Głównym problemem w kolejnych artykułach i na forach internetowych 

były techniczne elementy nagrania, pytania o to czy powstały w tym czy 

w innym miejscu, z jednej czy kilku kamer jakby zapominając, że 

najważniejszy w tym tragicznym wydarzeniu jest człowiek [7].  

Subiektywnym momentem jest projekt czynienia zła. Najistotniejszym 

zaś momentem aksjologicznej sytuacji zła jest czyn realizujący je [8]. Już 
                                                                 
2 W sierpniu tego roku opublikowano przez dżihadystów z Państwa Islamskiego wideo 

z egzekucją amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya: a dwa miesiące później film 

z egzekucji francuskiego turysty. 
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sam projekt zła może być początkową fazą zła aktywnego, ale może także 

pozostać nigdy niezrealizowanym. Jednak wydaje się, że najważniejsze 

dwa pojęcia w charakterystyce zjawiska – Gołaszewska nie boi się używać 

tego pojęcia – fascynacji złem są dwa aspekty: zło pasywne oraz zło 

aktywne. Pierwsza płaszczyzna, wskazuje jedynie na obcowanie, nie zaś 

aktywne uczestnictwo. Jest to co prawda bierne przyglądanie się, jednak ze 

świadomym czerpaniem przyjemności. Zło aktywne to świadomie 

podejmowane działania, niezgodne z systemem aksjonormatywnym, które 

dają nam przyjemność. Wydaje się, że zbieżne z pojęciem aktywnego zła 

wydaje się „miłość zła‖ Wolniewicza. Miłość prawdziwa z definicji jest 

bezinteresowna, a więc człowiek czyni zło dla niego samego [9]. Co 

ciekawe Wolniewicz utożsamia miłość zła z szatanem i w tym miejscu 

warto zwrócić uwagę na koncepcję diabła Leszka Kołakowskiego, pisałam 

o tym już w opracowaniu: Próba współczesnej interpretacji koncepcji 

diabła jako metafory zła na przykładzie myśli Leszka Kołakowskiego [10]. 

Negatywna wartość zła odznacza się w antroposferze dodatkowo 

swoistą strukturą, są to: określone warunki występowania zła, projekt 

podążania za złem, aktywny i pasywny moment zła, a nawet skutki 

zaistnienia zła oraz reperkusje. Do antroposfery nie należy zło obiektywne, 

dokonujące się poza świadomością „ja‖, w formie zdarzeń świata przyrody. 

Nie podlega ono wartościowaniu w kategoriach etycznych, chociaż może 

przysparzać człowiekowi cierpienia i dlatego jest antropomorfizowane 

przypisaniem jakiejś kwalifikacji aksjologicznej [4]. 

4. Większe dobro – czyli dyskusja z utylitarystami 

Stanowisko utylitarne zwraca uwagę na to, że działanie moralne 

bezpośrednio związane jest z sumowaniem dobra a zarazem szczęścia. Nie 

jest to niestety proste równanie, bo czy ludzkie życie można sumować? Czy 

osoby to rzeczy, które możemy swobodnie dodawać czy też odejmować? 

Czy uprawnionym jest poświęcać jedną osobę dla uratowania dwóch? Czy 

rozpacz matki, która traci swoje dzieci jest przeważone zyskiem dowódcy, 

który wysyłając je na pole minowe tym samym uratował pluton żołnierzy, 

którzy być może przyczynią się nie tylko do obrony ojczyzny ale być może 

uratują życie innych? Niezwykle popularne w dyskusjach są problemy 

zwane dylematami: zwrotnicy [11-12], łodzi ratunkowej czy epidemii. Są 

to eksperymenty myślowe stosowane także w etyce, które zapoczątkowały 

analizę decyzji moralnych i aksjomatów w rozważaniach związanych 

z etyką szczegółową. Pierwszy z nich wskazuje na potrzebę wyboru, jeśli 

nie dokonamy żadnego także coś wybieramy: „Wyobraź sobie, że stoisz 

przy torach tuż koło zwrotnicy. Po szynach, z góry, nadjeżdża rozpędzony 

wózek. Zwrotnica ustawiona jest tak, że wózek pojedzie prosto i zabije pięć 
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nieznanych ci osób. Możesz je uratować, przestawiając zwrotnicę. 

Wówczas wózek skręci na boczny tor, na którym stoi jeden, również 

nieznany ci człowiek, podobnie jak tamtych pięciu nieświadomy 

niebezpieczeństwa‖ [13]. 

W drugiej z nich również musimy podjąć decyzję, która nie jest 

obojętna moralnie. „Wyobraź sobie, że w wyniku sztormu rozbił się statek, 

a jego pasażerowie potrzebują pomocy. Przebywają oni na dwóch 

mieliznach, które w niedługim czasie zostaną zatopione w wyniku 

zbliżającego się przypływu. Niestety nie dysponujesz wystarczającą ilością 

czasu, aby uratować ich wszystkich. Możesz popłynąć w jedno miejsce 

i uratować jedną osobę, lub podążyć w przeciwną stronę i udzielić pomocy 

pięciu innym. Co należałoby zrobić?‖ 

I ostatni z cytowanych, dylemat epidemii: „Wyobraź sobie, że wirusolog 

Jan odkrył w swoim laboratorium śmiertelnie groźny wirus AH1NN. Każda 

zarażona osoba umrze niechybnie w krótkim czasie. Wirus ten szalenie łatwo 

infekuje inne osoby i żadna kwarantanna nie jest w stanie powstrzymać 

jego ekspansji. Wirus ten zdołał zarazić już 5 osób i w przeciągu tygodnia 

może zabić całe milionowe miasto Deoncity, a następnie rozprzestrzenić 

się na cały kraj. Jan odkrył, że istnieje sposób uzdrowienia chorych oraz 

zapobieżenia dalszym infekcjom. Niestety, aby stworzyć wystarczającą 

dawkę lekarstwa, która pozwoli zatrzymać wirus, konieczne jest zarażenie 

osoby o bardzo rzadkiej grupie krwi, która sama poniesie śmierć, 

przyczyniając się do powstania lekarstwa. Jeśli Jan chce zapobiec epidemii, 

musi działać szybko. Jeśli w ciągu godziny zarazi i zabije jedną pacjentkę, 

zdoła uratować pięć innych osób oraz zapobiec epidemii. Jeśli postanowi 

zaniechać bezpośrednich działań oraz zreferować problem Szpitalnej 

Komisji Bioetycznej, z powodu upływu cennego czasu i rozprzestrzeniania 

się epidemii komisja ta stanie przed dylematem poświęcenia 10 osób aby 

uratować osób 100. Jeśli nie podejmie decyzji o celowym zainfekowaniu 

10 osób lecz postanowi oddać decyzję Centralnej Komisji Zapobiegania 

Katastrofom, ta, aby uchronić miasto i całą ludzkość przed zagładą będzie 

musiała poświęcić życie 1000 niewinnych osób. Jan zdaje sobie sprawę 

z nieubłagalności powyższego ciągu skutkowego, ponieważ jest on wysoko 

wykwalifikowanym specjalistą, który obserwował już tę samą epidemię 

dwa razy wcześniej, gdy powstrzymana została dopiero na szczeblu 

ogólnokrajowym. Czy w takiej sytuacji racjonalny byłby zakaz podejmowania 

bezpośrednich działań przez Jana?‖ [14]. 

Oczywiście podobne przykłady możemy mnożyć działając na 

wyobraźnię czytelników i rozmówców. Kluczowe pytania są jednak 

niezmienne. Czy zawsze najważniejsze są skutki, czy też są działania, 

których nigdy nie powinniśmy podejmować niezależnie od sytuacji? Celem 

analizy takich dylematów jest także badanie granic i słabości teorii 
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dotyczących zagadnień związanych z etyką i czy faktycznie możemy 

mówić o większym bądź mniejszym dobru? Na pewno z takim podejściem 

nie zgodzą się deontolodzy. To dla nich właśnie istnieją normy, które nie są 

i nie mogą być przekraczalne. Zdaniem deontologii, której początków 

możemy poszukiwać w koncepcji Immanuela Kanta, liczą się intencje 

a niekoniecznie skutki. Istotniejszym od optymalnego wyniku jest 

nienaruszalność praw. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy racjonalnym 

jest przestrzeganie normy A nawet wtedy gdy skutkiem takiego działania 

jest większa liczba pogwałcenia normy A? Elementarnym problemem 

koncepcji, przyjmującej istnienie absolutnych zakazów moralnych, jest 

tzw. paradoks deontologii. Na problem ten uwagę zwrócił Nozick [15] czy 

Scheffler [16]. Paradoksalność rygorów deontycznych stanowi współcześnie 

główny motyw odrzucenia deontologii dla bardzo wielu konsekwencja 

listów [17]. Przyjmijmy, że imperatyw „nie zabijaj‖ jest słuszny moralnie 

a świadome i celowe morderstwo oceniamy jako naganne moralnie. 

Dlaczego jednak, jeśli mordowanie jest moralnie złe, naszym celem nie 

powinno być minimalizowania ilości morderstw? „Jeśli tym, co jest 

moralnie złe jest zamiar czynienia zła, dlaczego niekiedy nie powinniśmy 

mieć zamiaru uczynienia czegoś złego aby w przyszłości uchronić się przed 

wieloma takimi zamiarami?‖ [14]. 

Paradoks deontologii występuje jednak jedynie wtedy, gdy założy się, 

że ludzkie życie można do siebie dodawać. Sprzeciw wobec sumowania 

wynika z przekonania, że moralną wartość mają jedynie indywidualne 

osoby, nie zaś ich ogół: każdy z nas jest odrębną, oddzielną, niezależną 

jednostką, a tylko jednostka może być nośnikiem zobowiązań i praw.  

Historia Winstona Churchilla jest chyba w tym miejscu najlepszym 

przykładem. Posiadał on tajną wiedzę, która mogła uratować setki istnień 

zamieszkujących miasto Coventry, jednak zataił ją. O planach nalotu 

Niemców na miasto, dowiedział się dzięki złamaniu szyfrów niemieckich 

przez Anglików i Polaków, jednak gdyby ujawnił wiadomość o planach 

nalotu na Coventry, wówczas Niemcy dowiedzieliby się o złamaniu 

szyfrów, a w konsekwencji wojna uległaby przedłużeniu i przyczyniłaby 

się do spotęgowania niemałej już liczby ofiar. Czy Churchill wybrał 

mniejsze zło? [18] Nagel tak charakteryzuje ten problem. Kiedy osoba 

„uważa, że zyski wynikające z zastosowania pewnych środków przeważają 

nad kosztami, a jednak wciąż wydaje się jej, że nie powinna się do nich 

uciekać, to staje wobec dylematu, jaki rodzi konflikt między dwiema 

niewspółmiernymi kategoriami racji moralnych – można je nazwać 

odpowiednio utylitarystycznymi i absolutystycznymi‖ [19]. Z jednej strony 

wydaje się, że wybór Churchilla był słuszny; czy jednak nie ma żadnych 

wątpliwości? Spróbujmy zastanowić się, czy u podstaw wnioskowania nie 

kryje się jakiś błąd. Wydaje się, że zostały tutaj zestawione i porównane 
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dwa porządki: realny z czysto hipotetycznym. To „większe zło‖ jest jedynie 

przewidywalne, zatem jeszcze nieistniejące, natomiast „mniejsze zło‖ jest 

konkretne i realne. Czy faktycznie uprawnionym jest zestawienie tych 

płaszczyzn? Wydaje się to co najmniej dyskusyjne. Skazując na pewną 

śmierć setki ludzi tylko dlatego, że przewidujemy, że może stać się coś 

gorszego? Nie jesteśmy przecież w stanie przewidzieć wszystkich 

okoliczności i skutków naszego działania.  

5. Badania nad moralnością – neuroetyka 

Poszukiwanie odpowiedzi dotyczące wyborów moralnych stało się 

także zadaniem interdyscyplinarnym, filozofowie razem z psychologami 

i biologami postanowili zmierzyć się z zagadką wyborów moralnych. 

Zdaniem neuroetyków badania mózgu mogą być pomocne w interpretacji 

nawet tradycyjnych koncepcji etycznych. Nacisk, który od wieków 

kładziono bądź to na rozum, bądź na emocje może mieć odzwierciedlenie 

w reakcjach ośrodków mózgu. Neuronaukowe badania sugerują odmienną 

rolę ośrodków mózgu związanego z emocjami oraz racjonalną kalkulacją 

w podejmowaniu decyzji moralnych. Na uwagę zasługują badania 

z Zakładu Psychologii Uniwersytetu Harvarda. Opracowano testy, w których 

przedstawiono analogiczne jak powyżej dylematy moralne a respondenci 

dokonują hipotetycznego wyboru pomiędzy dwoma możliwościami, 

z których żadna nie może być uznana za dobrą. „The Moral Sense Test‖ 

(MST) [20] sprowadza się do pytania: czy można poświęcić życie jednej 

osoby, aby uratować kilka innych. Co ciekawe rozwiązania badanych są 

niezależne od kultury, płci, rasy czy religii ale w dużej mierze uzależnione 

od emocji [21]. Tradycyjne rozwiązania etyczne od Sokratesa aż do Kanta 

przypisywały główną rolę w wyborach moralnych – racjonalnym decyzjom. 

Jako jedni z pierwszych, na istotną rolę emocji w decyzjach moralnych, 

zwrócili David Hume i Adam Smith, dla którego moralność wypływa ze 

zrozumienia innych ludzi oraz z sympatii do nich. Neuro-biolodzy 

wykorzystując dostępne im narzędzia, przeprowadzili obrazowanie pracy 

mózgu oraz dokładny pomiar czasu uzyskanej odpowiedzi. Wykazano, że 

ludzie dłużej zastanawiają się przed wybraniem rozwiązania utylitarnego, 

wymagającego pogwałcenia osobowych norm moralnych. Zastosowanie 

tych metod doprowadziło do wniosku, że w rozwiązywaniu dylematów 

moralnych biorą udział zarówno procesy poznawcze, jak i emocjonalne, 

często ze sobą rywalizując. Okazało się, że badani dłużej zastanawiają się 

przed wybraniem rozwiązania utylitarnego, wymagającego pogwałcenia 

osobowych norm moralnych. Przy dylemacie zwrotnicy odpowiedzi 

„przesuwam dźwignię‖ i „nic nie robię‖ są udzielane równie szybko. 

Natomiast w dylemacie mostka, w którym okoliczności są prawie takie 
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same jak w dylemacie dźwigni. Tor, rozpędzony wózek oraz pięć osób, 

które nie unikną śmierci bez twojej interwencji. Ale tym razem tor się nie 

rozwidla, biegnie prosto, a ty stoisz nad nim na wiadukcie. Obok ciebie stoi 

nieznany, dużych rozmiarów mężczyzna. Jeżeli w odpowiednim momencie 

zepchniesz go, spadając na tor, zatrzyma wózek i najprawdo-podobniej 

zginie. Co ciekawe odpowiedź: "zepchnę", jeżeli w ogóle pada, to po 

znacznie dłuższym czasie, niż „nie zepchnę‖, bo ludzie uważają za 

niewłaściwe rozwiązania, w których dochodzi do osobowego pogwałcenia 

norm moralnych[21]. Nowocześni badacze moralności tacy jak Joshua 

Greene czy Jonathan Haidt uważają, że w obu wypadkach nasza decyzja 

ma charakter moralny, istnieje jednak między nimi zasadnicza różnica. 

W dylemacie zwrotnicy to pogwałcenie norm jest bezosobowe, relacja zaś 

między tobą a osobą skrzywdzoną w wyniku twojego działania nie jest 

bezpośrednia. W przypadku mostka własnym, bezpośrednim ruchem 

krzywdzisz drugiego. Zdecydowana większość ludzi godzi się na bezosobowe 

pogwałcenie norm moralnych, ale odrzuca pogwałcenie osobowe [22]. 

Jaki jest więc status aksjologiczny człowieka? Które z przytoczonych 

ujęć jest najbliższe odpowiedzi na pytanie dotyczące istoty dobra i zła? 

Wydaje się, że najtrafniejsza w tym miejscu będzie podpowiedź 

Elzenberga: „W filozofii nie chodzi o to, żeby osiągnąć wynik określony 

i ostateczny: raczej o coś wręcz przeciwnego; żeby wbrew jednostronnym 

naciskom, specyficznym dla każdej epoki, wszystkie rozsądne możliwości 

rozumienia świata pozostawić otwarte [23]. 
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Większe dobro, mniejsze zło – wokół filozoficznych zmagań ze złem 

Streszczenie 

Celem opracowania jest próba przybliżenia problematyki dobra i zła oraz dyskusji nad 

przekonaniem, że możliwe jest mniejsze i większe dobro oraz mniejsze i większe zło oraz że 

wybory te można wartościować 

Dla wielu odkrycie granicy między tymi obszarami to pierwotne, nawet podstawowe 

doświadczenie aksjologiczne, które prowokuje do poszukiwania przejawów zła. 

Opracowanie nie jest całościowym omówieniem tego trudnego i wielopłaszczyznowego 

zagadnienia a jedynie przyczynkiem do dyskusji na temat rangowania dobra i zła w oparciu 

o typologię profesor Marii Gołaszewskiej i sporu utylitarystów z deontologami. 

Podsumowaniem jest przybliżenie współczesnych badań z dziedziny neurobiologii 

moralności.  

Słowa kluczowe: aksjologia, zło, utylitaryzm, deontologia, neuroetyka. 
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Wolność wyzwolona czy wolność zniewolona  

– Rozum i Przyroda w antropologii 

filozoficznej Woltera 

1. Wstęp 

Filozoficzne spekulacje i egzystencjalne wątpliwości Woltera ogniskują 

się, jak zauważył Bronisław Baczko, wokół intensywnie przeżywanego 

przez francuskiego filozofa problemu „skandalu zła‖ [1]. Badanie problemu 

zła ujmowanego z perspektywy doświadczenia egzystencjalnego, a zdaniem 

Baczki cała wolterowska „działalność filozoficzna była nierozerwalnie 

związana z jego egzystencjalnym i intelektualnymi niepokojami‖ [2], 

prowadzić musi z konieczności do skonfrontowania się z zagadnieniami 

wyboru i moralnej oceny, które z kolei, interpretowane z filozoficznej 

perspektywy, znajdują swój wyraz w rozważaniach nad zagadnieniem 

wolności. Szczególnie istotny wydaje się tu problem wolności ujętej 

w perspektywie metafizycznej. W konsekwencji przyjęcie, w odniesieniu 

do filozofii Woltera, perspektywy interpretacyjnej koncentrującej się na 

problemie wolności wydaje się adekwatną strategią badawczą i daje 

nadzieję na wypracowanie względnie koherentnej interpretacji wielowątkowej 

spuścizny filozoficznej francuskiego myśliciela. 

Problem wolności w ujęciu metafizycznym różni się fundamentalnie od 

problemu wolności społecznej, czyli zagadnienia wolności rozumianej jako 

określony stan relacji na płaszczyźnie wzajemnej interakcji pomiędzy 

podmiotami, i odsyła do pytania o ontologiczną możliwość zaistnienia 

takiego stanu rzeczy, w którym podmiot można by zasadnie określić jako 

wolny. W takim ujęciu problem wolności, przynajmniej w ramach 

klasycznej metafizyki, jest nie tyle postulatem społecznym i moralnym, co 

raczej poznawczym wyzwaniem właściwego opisania dwóch niezależnych 

od naszej woli zagadnień z zakresu ontologii świata: metafizycznej natury 

podmiotu jako pewnego bytu o złożonej konstytucji wewnętrznej oraz 

pewnych powszechnie obowiązujących reguł, określających, w jaki sposób 

taki złożony byt podlega oddziaływaniu ze strony zewnętrznych względem 

niego czynników. 

                                                                 
1 jansmolina@gmail.com, Zakład Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski. 
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Rozważanie problemu wolności na planie metafizycznym proponuję 
ująć w perspektywie dwóch podstawowych sposobów rozumienia samego 
pojęcia wolności: negatywnego i pozytywnego [3]. Zagadnienie metafizycznej 
wolności negatywnej dotyczy pytania o to, czy istnieje taki ontologiczny 
stan podmiotu, w którym jego działanie nie jest w sposób konieczny 
determinowane przez czynniki względem tego podmiotu zewnętrzne. 
Natomiast problem metafizycznej wolności pozytywnej dotyczy pytania 
o to, jaki musi być ontologiczny stan podmiotu, a zwłaszcza jego 
konstytucja wewnętrzna, abyśmy mogli zasadnie stwierdzić, że przyczyną 
sprawczą, autorem danego działania jest ten podmiot jako pewna 
organiczna całość. Przeciwieństwem tak rozumianej metafizycznej 
wolności pozytywnej byłaby sytuacja, w której zaistnienie danego działania 
ze strony podmiotu tłumaczylibyśmy nie sprawstwem tego podmiotu, ale 
determinującym oddziaływaniem jakiejś anomalii w jego wewnętrznej 
konstytucji, która powodowałoby, że choć to działanie wydaje się 
działaniem podmiotu, to de facto podmiot jest w tym przypadku jedynie 
przedmiotem wspomnianego działania, ponieważ rzeczywiste sprawstwo 
nie jest jego, ale pochodzi z determinującego oddziaływania patologii 
w jego wewnętrznej konstytucji. 

Proponowana interpretacja zagadnienia wolności odsyła wprost do 
problemu ontologii podmiotu, jednak precyzyjna rekonstrukcja Wolte-
rowskiego stanowiska w tej kwestii pozostaje – w świetle współczesnych 
badań – kwestią wysoce kontrowersyjną, daleko wykraczającą poza zakres 
tematyczny niniejszego artykułu [4]. W odniesieniu do analizowanego 
tu problemu wolności wydaje się jednak, że warto zaznaczyć, że w ramach 
postulowanej przez Woltera empirycznej metody filozofowania [5], 
podmiotowość człowieka może zostać ujęta jako realizacja określonego 
atrybutu. Według Woltera empiryczne poznanie, dostarcza nam przesłanek 
do uznania, że atrybut ludzkiej podmiotowości realizuje się całkowicie na 
dwóch różnych płaszczyznach, którymi są kolejno: życie organiczne 
biologicznego ciała i racjonalna aktywność podmiotu myślącego [6]. 
Wspomnianym dwóm aspektom ludzkiej podmiotowości towarzyszą dwie 
alternatywne i tylko częściowo komplementarne perspektywy, z których 
Wolter formułuje rozproszone obserwacje tworzące razem to, co możemy 
nazwać wolterowskimi teoriami antropologicznymi w dziedzinie 
podmiotowości, a które różnią się przede wszystkim tym, który aspekt 
podmiotowości uznawany jest za punkt wyjścia do formułowania możliwie 
całościowej teorii podmiotu i jego ewentualnej wolności. Badanie relacji 
między tymi dwiema perspektywami stanowi jedno z głównych obszarów 
wyzwań interpretacyjnych w stosunku do filozoficznej spuścizny Woltera, 
chociaż warto podkreślić, że pomimo wszystkich wysiłków mających na 
celu sprowadzenie jednej z tych perspektyw do drugiej, sam Wolter był 
świadomy fundamentalnej i nierozwiązywalnej niespójności pomiędzy 
podstawami konstruowanych przez siebie antropologii [7]. 
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2. Metafizyczna wolność negatywna w odniesieniu 

do podmiotowości rozumianej jako życie organiczne 

Wychodząc z oczywistej empirycznej obserwacji, że życie człowieka 

jest m. in. życiem biologicznego organizmu o określonej budowie, Wolter 

podjął próbę stworzenia naturalistycznej antropologii, w której tajemnica 

ludzkiego życia i ludzkiej podmiotowości byłaby w pełni wyjaśniona 

w ramach tego, co francuscy filozofowie określali mianem „ładu Przyrody‖. 

Wolter zdecydowanie sprzeciwiał się antropocentrycznej metafizyce, 

podkreślając, że z punktu widzenia wiedzy empirycznej człowiek nie 

zajmuje w Przyrodzie żadnej metafizycznie uprzywilejowanej pozycji. 

Wolterowska antropologia, przynajmniej w swoich pierwotnych założeniach, 

opiera się na przekonaniu, że o człowieku wiedzieć możemy przede 

wszystkim to, że jest on istotą biologiczną i jako taki należy do 

określonego porządku konstytuowanego przez ład Przyrody, któremu 

podlegają także inne organizmy. 

W polemice z Pascalem, poszukując możliwej filozofii egzystencji 

skrojonej „na ludzką miarę‖ [8], formułuje Wolter przekonanie, że 

empiryczne poznanie poucza nas jedynie o tym, że życie człowieka „dzieje 

się‖ według reguł analogicznych do tych, które możemy zaobserwować 

w funkcjonowaniu innych biologicznych organizmów [9].Wolter zdaje się 

być przekonany, że istnieje prosta analogia pomiędzy stopniem skompli-

kowania budowy organizmów poszczególnych gatunków istot biologicznych, 

a stopniem złożoności aktywności życiowych, jakie te organizmy podejmują. 

Następnie, na podstawie spostrzeżenia daleko idących podobieństw 

w budowie podstawowych organów pomiędzy człowiekiem a pewną grupą 

zwierząt o odpowiednio złożonej budowie biologicznej, wyciąga Wolter 

wniosek, że życie organiczne istoty takiej jak człowiek, pomimo swojego 

skomplikowania, w żadnym wypadku nie powinno być traktowane jako 

jakiś wyjątkowy i niepowtarzalny fenomen w skali całej Przyrody [10]. 

Aktywność życiowa zwierząt realizuje się, według Woltera, zasadniczo na polu 

tych samych zdolności, które zazwyczaj przypisywalibyśmy człowiekowi, jako 

świadczące o jego wyjątkowej i metafizycznie uprzywilejowanej pozycji na tle 

całej Natury [11]. 

Na podstawie przytoczonych tu rozważań można jednoznacznie 

stwierdzić, że Wolter był przekonany, że jeżeli nawet niektóre zachowania 

człowieka, w porównaniu do analogicznych zachowań u innych zwierząt, 

wydają się bardziej przemyślane, charakteryzują się większym stopniem 

złożoności i w konsekwencji okazują się znacznie skuteczniejsze, to dzieje 

się tak jedynie na mocy większego wydoskonalenia określonych organów, 

w jakie wyposażony jest organizm człowieka. Różnica między 

człowiekiem a innymi organizmami biologicznymi o porównywalnym 
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stopniu złożoności jest więc jedynie różnicą ilościową, a nie jakościową, 

a wyobrażenie o metafizycznym uprzywilejowaniu człowieka jest wyrazem 

nieuzasadnionej pychy [12].Ponadto nawet powierzchowna obserwacja 

empiryczna relacji zachodzących w świcie Przyrody, zdaniem Woltera, 

przeczy uprzywilejowanej pozycji człowieka, którego przyrodzone 

zdolności obronne stanowią nader skromne wyposażenie [13].Wszystkie 

istoty organiczne muszą, według Woltera, podporządkować się tym samym 

regułom narzucanym im w sposób konieczny przez ład Natury [14].Cechą 

charakterystyczną tego ładu jest to, że Natura, rozumiana jako Przyroda, 

nie troszczy się o jednostki, ale jedynie o gatunki – dlatego dolę jednostki 

można, według Woltera, określić jako „nieszczęsną‖ [15].  

Wydaje się oczywiste, że z referowanego tu naturalistycznego punktu 

widzenia, podmiotowe działanie, rozumiane jako aktywność życia 

organicznego, nie jest niczym innym, jak po prostu serią zmian stanu 

i położenia w jakim znajduje się określony biologiczny organizm, który 

z kolei należy rozumieć po prostu jako konkretne ciało materialne. Jeżeli 

powyższe rozumowanie jest poprawne, to należałoby twierdzenia 

dotyczące tak rozumianej podmiotowości skonfrontować z entuzjastycznie 

podzielanymi przez Woltera ustaleniami newtonowskiej fizyki ekspe-

rymentalnej, która wprost zajmowała się badaniem reguł, według których 

odbywa się wszelki ruch, a więc także wszelka zmiana, w odniesieniu do 

ciał materialnych. Zgodnie z przypisywanymi Newtonowi przez Woltera 

ogólnymi przekonaniami metafizycznymi, materia z zasady nie ma w ogóle 

możliwości samodzielnego inicjowanie ruchu [16].W koncepcji Woltera 

ruch przekazywany jest z jednego ciała materialnego do innego ciała na 

mocy oddziaływania sił fizycznych, które, zgodnie z przejętym od Newtona 

założeniem, działają zawsze w pewien określony i jednorodny sposób, 

tworząc razem to, co możemy nazwać regularnością Natury [17]. 

Z powyższych rozważań wynika oczywisty wniosek: skoro z perspektywy 

naturalistycznej antropologii jakakolwiek podmiotowa aktywność w zakresie 

życia organicznego (bez względu na to, czy ma nią być myślenie, 

poruszanie się, jedzenie, czy nawet samo chcenie) jest de facto jakimś 

ruchem w obrębie konkretnego organizmu biologicznego, czyli określonego 

ciała materialnego, to jest ona, jak każdy inny ruch, całkowicie 

zdeterminowana przez oddziaływanie zewnętrznych względem tego ciała 

sił fizycznych, które działając z niezachwianą regularnością opisaną przez 

powszechne prawa fizyczne, w sposób konieczny determinują każdy 

możliwy ruch. Wydaje się oczywiste, że z tej perspektywy jakakolwiek, 

nawet czysto potencjalna możliwość zaistnienia fenomenu podmiotowości 

wolnej w sensie metafizycznej wolności negatywnej, zostaje raz na zawsze 

przekreślona [18]. 
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3. Metafizyczna wolność negatywna w odniesieniu 

do podmiotowości rozumianej jako atrybut myślenia 

Wydaje się, że rekonstrukcja wolterowskiego stanowiska w kwestii 

ewentualnego istnienia fenomenu metafizycznej wolności negatywnej 

w odniesieniu do racjonalnej podmiotowości odsyła, na gruncie 

wolterowskiej metafizyki, wprost do problemu wolności woli. Wolter 

w badaniach nad zjawiskiem myślenia idzie śladami swoich angielskich 

mistrzów i wprowadza zapożyczone od Newtona i Clarka rozróżnienie na 

wolność w znaczeniu absolutnym, która polega na zdolności chcenia „bez 

innej racji poza własną wolą‖, oraz na wolność skończoną, która 

polegałaby na zdolności do realizowania pragnień sygnalizowanych przez 

wolę, nawet jeśli są one zewnętrznie zdeterminowane [19]. 

Na podstawie przyjętych założeń metodologicznych, tym, co szczególnie 

powinno nas interesować, jest, mówiąc językiem Woltera, zagadnienie 

ewentualnego istnienia fenomenu wolności absolutnej w odniesieni do 

woli. Jednak Wolter otwarcie formułuje poważne wątpliwości wobec 

ewentualnego istnienia tego rodzaju wolności w odniesieniu do człowieka  

– pyta: „Czy akt woli nie jest zawsze następstwem ostatnich idei, jakie 

odebraliśmy? Skoro zaś idee te są konieczne, to czy wola również nie jest 

konieczna?‖ [20]Według Woltera, podstawowa przeszkoda utrudniająca 

przyjęcie powszechnego przekonania o możliwości zasadnego przypisania 

woli wolności opiera się na tym, że wola jest z konieczności deter-

minowana przez uprzednio i niezależnie od niej pojawiającą się w umyśle 

ideę tego, czego ona później pragnie [21]. 

Analiza badawcza całości filozoficznego dorobku Woltera prowadzi do 

sformułowania przypuszczenia, że wolterowskie przekonanie o tym, że 

wola musi mieć swoją konieczną przyczynę w niezależnej od niej idei, 

opiera się na przesłankach dwojakiego rodzaju. Jedną z nich jest przejęta od 

angielskich empirystów koncepcja epistemologiczna, określająca zarówno 

zakres oddziaływania każdej z poszczególnych władz umysłowych, jak 

i niezależne od woli źródło powstawania idei. Drugą przesłanką, która 

powinna nas szczególnie interesować, jest przekonanie Woltera 

o powszechnym porządku narzucanym całej Przyrodzie przez ład Natury, 

który obok porządku fizyczno-przyrodniczego ma także sens moralny. 

Rozumowanie Woltera wydaje się tutaj analogiczne do jego krytyki idei 

wolności negatywnej w odniesieniu do biologicznie rozumianej 

podmiotowości. Gdyby wola mogła spontanicznie i samodzielnie zwracać 

się w stronę dowolnego obiektu, a zarazem konsekwencją takiego 

określenia kierunku pragnienia byłby jakiś konkretny ruch, np. ruch 

organizmu, a więc ciała materialnego, to należałoby założyć, że wola 

mogłaby swobodnie wpływać na porządek oddziaływań między ciałami 
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materialnymi i tym samym stanowiłaby niebezpieczny czynnik potencjalnie 

wprowadzający nieprzewidywalną dysharmonię w, rzekomo naturalnie 

harmonijny, ład i porządek Natury [22]. 

Poglądy Woltera w kwestii ewentualnej wolności woli wydają się jasno 

określone i względnie uzasadnione, jednak francuski filozof zdawał sobie 

sprawę z tego, że musi się zmierzyć z szeroko w XVIII wieku dyskutowaną 

kwestią ewentualnego istnienia fenomenu wolności z obojętności. Chodzi 

tu o teorię, zgodnie z którą w ramach powszechnie obowiązującego 

porządku Natury, należy przyjąć istnienie sytuacji, w których działanie 

danego podmiotu (o ile respektuje ogólne ramy narzucane przez Naturalny 

porządek), co do swojego szczegółowego przebiegu, pozostaje bez 

większego wpływu na kolejne ogniwa powszechnego łańcucha wzajemnej 

determinacji w ramach ładu Przyrody. Skoro tak, to można by przyjąć, że 

w ramach wyznaczanych przez jasno określone granice ładu Naturalnego 

może się jednak manifestować swobodna wolność woli [23].  

Odpowiedź Woltera wydaje się charakterystyczna dla preferowanej 

przez niego metody filozofowania. Zaczyna on od błyskotliwej obserwacji, 

wskazującej na to, że interpretując metafizyczny problem wolności woli 

z moralnego lub egzystencjalnego punktu widzenia, wydaje się oczywiste, 

że zagadnienie tak radykalnie ograniczonej wolności z obojętności staje się 

bardzo mało istotne: „Przede wszystkim jest widoczne, że taka wolność z 

obojętności byłaby darem bardzo błahym, gdyby odnosiła się do możności 

plucia na prawo i na lewo, do wyboru pomiędzy liczbą parzystą a 

nieparzystą. Ważne jest np. czy Cartouche i szach Nadir wolni są nie 

przelewać krwi ludzkiej. Mało nas obchodzi natomiast, czy Cartouche 

i szach Nadir wolni są wysunąć naprzód prawą czy lewą nogę‖ [24]. 

Niemniej, pomimo tego lekceważącego tonu, wydaje się Wolter świadomy 

metafizycznej wagi omawianego tu zagadnienia. Dlatego w dalszej części 

rozważań sugeruje, że być może determinizm woli nie jest absolutnie 

powszechny i skłania się do przyjęcia ewentualnej możliwość istnieniu 

fenomenu wolności z obojętności [25].Sądzę jednak, że należałoby uznać, 

że o ile twierdzenie o determinowaniu woli jest, na gruncie filozofii 

Woltera, twierdzeniem mocno uzasadnionym, to w odniesieniu do koncepcji 

wolności z obojętności możemy zasadnie mówić jedynie o zakreśleniu pola 

wątpliwości. Taka interpretacja wydaje się tym bardziej uzasadniona, że 

zaraz po cytowanych tu rozważaniach dodaje Wolter uwagi wyraźnie 

krytyczne w stosunku do teorii wolności z obojętności [26], a poświęcony 

odnośnemu zagadnieniu artykuł w „Słowniku filozoficznym‖ kończy wyraźnie 

sceptyczna sugestia [27]. 

Na podstawie powyższych rozważań możemy stwierdzić, że jedyna 

wolność, jaką z całą pewnością można zasadnie przypisać woli, wolność 

z samoczynności, jest tym, co wcześniej określiłem jako skończoną 
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wolność, a co Wolter, za Lockiem, nazywał czasami po prostu mocą [28]. 

Podmiot jest wolny wtedy, gdy ma moc realizowania tego, czego pragnie, 

nawet jeśli, jak się wydaje, pragnienie to jest wynikiem zewnętrznej 

determinacji. Odwołując się zaś do przyjętych w tym artykule kategorii, 

należałoby określić zarysowaną tutaj teorię jako specyficzną koncepcję 

metafizycznej wolności pozytywnej, która realizuje się poprzez zewnętrznie 

determinowany proces. 

4. Metafizyczna wolność pozytywna 

Wolterowska teoria relacji między racjonalnym i biologicznym 

aspektem ludzkiej podmiotowości nie jest tak konsekwentna, jak by to się 

mogła wydawać z powyższej analizy fenomenu metafizycznej wolności 

negatywnej.  

Nie ulega wątpliwości, że francuski filozof zdaje się utożsamiać 

wewnętrzny stan podmiotu, wpływający na takie, a nie inne zachowanie 

jego woli, wprost z określoną kondycją, w jakiej znajdują się poszczególne 

organy biologicznego ciała [29]. W konsekwencji Wolter zdaje się żywić 

przekonanie, że ludzie chorzy – zwłaszcza ci, z zaburzeniami działania 

mózgu – de facto nie są wolni i nie dysponują pełną podmiotowością, nie 

tyle dlatego, że ich wola jest determinowana przez stan ich ciała, ale 

dlatego, że ten determinujący stan ciała jest stanem patologicznym[30]. 

Można stąd wyprowadzić wniosek, że właściwa realizacja atrybutu 

podmiotowości polegałaby po prostu na stanie zdeterminowania woli przez 

zdrowy, a nie patologiczny stan, w jakim znajduje się dane ciało 

organiczne. Wreszcie Wolter stwierdza wprost, że dostępna człowiekowi 

ograniczona wolność polegająca na możliwości realizowania tego, co się 

chce, a nazywana przez niego „wolnością z samoczynności‖, ujęta na 

planie mentalnym, jest tym samym, co w perspektywie organicznej można 

określić jako zdrowie organizmu [31].Z powyższych rozważań Wolter stara 

się wyprowadzić wniosek o tym, że konieczność, jakiej poddany jest 

atrybut podmiotowości, rozumiany jako zdolność myślenia, i konieczność, 

jaka kieruje życiem organicznym i całą Przyrodą, to de facto jeden i ten 

sam porządek [32].W konsekwencji, w ramach założeń wolterowskiej 

filozofii, problem „autorskiej‖ podmiotowości w odniesieniu do życia 

biologicznego, który można utożsamić ze zdrowym i „normalnym‖ 

funkcjonowaniem organizmu, należy – jak się wydaje – przede wszystkim 

do dziedziny badań medycznych i biologicznych. Natomiast z punktu 

widzenia omawianych tu problemów filozoficznych, kluczowym wydaje 

się zagadnienie rzeczywistej podmiotowości w odniesieniu do aktywności 

podmiotu racjonalnego.  
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Wolter, chociaż opowiadał się za naturalistycznym rozumieniem 

ludzkiej podmiotowości, w którym aspekt biologiczny stanowiłby jej 

pełnoprawny komponent, wyraźnie wyróżniał rozumność jako ten atrybut, 

który stanowi właściwe pole realizacji i intensyfikacji „człowieczeństwa‖ 

w człowieku. Innymi słowy: oba elementy składowe podmiotowości: 

racjonalny i biologiczny są w równym stopniu „ludzkie‖, jednak pełnia 

człowieczeństwa realizuje się na płaszczyźnie podmiotowości racjonalnej [33]. 

Tak rozumiana racjonalizacja ponadto wydaje się koniecznym warunkiem 

właściwej sublimacji tego, co ludzkie – niezbędnej do ukonstytuowania 

płaszczyzny możliwej realizacji właściwego człowieczeństwa, nawet 

w kontekście tych potrzeb, które, jak się zdaje, przynależą do biologicznego 

aspektu podmiotowości [34].  

Należy wyraźnie podkreślić, że na gruncie wolterowskiej filozofii błędem 

byłoby proste utożsamienie stanu podmiotowej i racjonalnej wolności 

pozytywnej z wąsko rozumianą zdolnością do racjonalnego myślenia, 

ponieważ, według Woltera, prawidłowo rozumiana racjonalność to pojęcie 

zdecydowanie szersze, obejmujące także inne aspekty podmiotowej 

aktywności. Wolter odrzuca prostą opozycję pomiędzy racjonalnym 

myśleniem a zachowaniem mającym swoje źródło w instynktach. 

Równocześnie, w ramach wolterowskiej filozofii, Rozum nie daje się 

zinstrumentalizować potrzebom wynikającym z naturalistycznych instynktów, 

pozostaje jednak silnie związany z empirią i z praktyką[35].Francuski filozof, 

chociaż nie formułuje tego wprost, wydaje się operować dwoma 

komplementarnymi pojęciami racjonalności. Przekładając wolterowskie 

intuicje na język akademickiej filozofii możemy dokonać rozróżniania na 

racjonalność w wąskim sensie i na szeroko rozumianą meta-racjonalność. 

Racjonalność w sensie wąskim oznaczałaby techniczną zdolność do 

logicznego rozumowania, natomiast właściwa rozumność, którą możemy 

nazwać meta-racjonalnością, obejmowałaby także pewien element 

emocjonalno-instynktowny. Wydaje się, że w ramach wolterowskich 

założeń antropologicznych, rola meta-racjonalności polegałaby przede 

wszystkim na wyznaczaniu celów intelektualnej aktywności podmiotu, 

a także na regulowaniu wewnętrznych relacji pomiędzy elementem 

instynktownym a wąsko pojętą, instrumentalną racjonalnością. Pomimo 

braku wyrażonej wprost teoretyzacji rekonstruowanej tu opozycji postulat 

szerokiego pojmowania racjonalności zostaje najwyraźniej sformułowany 

przez Woltera w krótkiej powiastce pod tytułem „Memnon, czyli mądrość 

ludzka‖, która właściwie w całości poświęcona jest temu zagadnieniu[36]. 

Wydaje się, że biorąc pod uwagę temat niniejszego artykułu, spośród 

wszystkich racjonalnych aktywności myślącego podmiotu szczególnie 

interesujące są te, które polegają na realizowaniu rozumnych wskazań Prawa 

Naturalnego. W tym aspekcie podmiotowej racjonalności powinniśmy odkryć 
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reguły rządzące złożoną relacją pomiędzy determinującym życie organiczne 

porządkiem Natury rozumianej jako Przyroda, a porządkiem naturalnej 

racjonalności.  

Niezależnie od ograniczeń empirycznego poznania, moralne Prawo 

Naturalne zostaje uznane przez Woltera za uniwersalne i obowiązuje 

w sposób powszechny, a jego poznanie dostępne jest – przynajmniej 

potencjalnie – wszystkim ludziom[37].Wydaje się, że należy szczególnie 

podkreślić, że o ile racjonalność jest wyróżnionym elementem ludzkiej 

podmiotowości, to, według Woltera, moralne posłuszeństwo Prawu 

Naturalnemu stanowi szczególnie istotny, a być może nawet podstawowy 

aspekt samej racjonalności tejże podmiotowości. Szkicując własną teorię 

Prawa Naturalnego, Wolter wyraźnie i szczególnie silnie stara się 

przekonać czytelnika o tym, że to prawo jest integralnym składnik 

racjonalnego ładu Natury[38]. Francuski filozofii sugeruje nawet, że to 

sama Natura, rozumiana w sposób deistyczny jako sensowny ład 

uporządkowany przez Stwórcę, dyktuje człowiekowi wskazania 

racjonalnego Prawa Naturalnego. W tym duchu rekonstruuje Wolter 

wyimaginowane przesłanie, w którym Natura stwierdza, że dała ludziom 

„nikłe światełko rozumu, aby ich prowadziło‖ – światełko, które zostaje 

utożsamione z kompetencją do współczucia [39]. 

Filozoficzny paradoks polega na tym, że Wolter miał równocześnie 

pełną świadomość tego, że nawet proste rozumowanie odwołujące się do 

przywołanego tu instynktu współczucia pozwala dostrzec, że gloryfikowany 

w deistycznym przesłaniu Natury „bezpieczny gmach natury‖ nie jest 

wcale ani tak bezpieczny, ani tak szczęśliwy, jak by można było tego 

oczekiwać, i to nie tylko dlatego, że został zepsuty przez niemoralne 

i nieracjonalne zachowania poszczególnych ludzi, ale także dlatego, że 

same reguły porządku Przyrody, niezależne przecież od ludzkiej woli i od 

ludzkiego postępowania, wydają się nieraz wyjątkowo okrutne i właśnie 

„nieludzkie‖. Obok zła moralnego istnieje przecież zło naturalne, a ludzka 

dola została przecież przez Woltera określona jako „nieszczęsna‖. Co więcej, 

biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia dotyczące determinowania 

zachowania organizmów przez bodźce fizyczne, wydaje się, że z natura-

listycznego punktu widzenia, zło moralne można zasadnie zredukować do 

szczególnego przypadku zła naturalnego.  

Okazuje się więc, że ład Naturalny wyrażony w empatycznym porządku 

Prawa Naturalnego i ład Naturalny interpretowany jako porządek Przyrody, 

nie tylko nie tworzą harmonijnej całości, ale co więcej, z punktu widzenia 

wyróżnionego przecież przez Woltera porządku Prawa Naturalnego, reguły 

rządzące Przyrodą wydają się niemożliwe do moralnego zaakceptowania [40]. 

Zarysowane tu okrycie fundamentalnego pęknięcia w porządku Natury 

wydaje się tak poważnym problemem dla najbardziej fundamentalnych 



 

 

Jan Molina 
 

204 

założeń filozofii Woltera, że pozwala on sobie nawet na śmiałą i cokolwiek 

fantastyczną sugestię, że, wychodząc ze stanowiącego fundament 

poprawnego realizowania racjonalnej wolności pozytywnej instynktu 

współczucia, powinniśmy nie tylko potępić okrutny ład Przyrody, ale, co 

więcej należałoby podjąć próbę jakieś motywowanej empatią reformy tego 

nieakceptowalnego stanu rzeczy [41]. I nawet jeżeli Wolter szybko 

wycofuje się z tak ambitnego zamysłu, to dzieje się tak tylko dlatego, że 

jest on świadomy niemożliwości zrealizowania zarysowanego celu, co 

wcale nie oznacza, że przestaje on uważać taką reformę za istotny postulat 

moralny [42]. 
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Wolność wyzwolona czy wolność zniewolona – Rozum i Przyroda 

w antropologii filozoficznej Woltera 

Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest próbie rekonstrukcji metafizycznej teorii wolności zawartej 

w filozofii Woltera. Analizując myśl francuskiego filozofa autor stara się uwypuklić związki 

między wyrażoną w niej koncepcją wolności metafizycznej, a podstawowymi założeniami 

wolterowskiej antropologii, metafizyki podmiotu i koncepcji Natury. Szczególną rolę 

w przeprowadzonej analizie odgrywa wypracowany m.in. przez B. Constanta i I. Berlina 

podział na negatywne i pozytywne rozumienie wolności. 

W proponowanej interpretacji wolterowskiej filozofii, wolność w odniesieniu do podmiotu 

skończonego, jakim jest człowiek, realizuje się na dwóch płaszczyznach, które odpowiadają 

dwóm perspektywom ujmowania ludzkiej natury: jako z jednej strony racjonalnej, z drugiej 

biologicznie i naturalistycznie zdeterminowanej. W konsekwencji proponowana 

interpretacja odsłania fundamentalne dla wolterowskiej filozofii napięcie między teorią 

racjonalnego i moralnego porządku Prawa Naturalnego, a koncepcją Natury rozumianej jako 

Przyroda. 

Opierając się na perspektywie interpretacyjnej, którą w odniesieniu do francuskiego 

Oświecenia wypracował Bronisław Baczko, autor proponuje przyjęcie perspektywy 

moralnej i egzystencjalnej jako fundamentu organizującego refleksję filozoficzną Woltera. 

W konsekwencji podmiotowa wolność, w myśl założeń wolterowskiej filozofii, jawi się 

jako akt sprzeciwu wobec panującego w świecie, w tym także w porządku Natury-Przyrody, 

zła utożsamianego z cierpieniem. 

Słowa kluczowe: Wolter, wolność, podmiot, natura, rozum 
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