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W rozwa¿aniach tych chcê przypomnieæ kilka klasycznych pytañ filozofii
moralnej. Co determinuje nasze dzia³ania moralne? Jakie s¹ powody naszych wyborów? Jakie racje i motywy moralne sk³aniaj¹ nas do okrelonych dzia³añ? Czy kategorie te w gruncie rzeczy oznaczaj¹ to samo, czy
te¿ s¹ to zgo³a ró¿ne instancje, które w ró¿ny sposób i na ró¿nych piêtrach
ingeruj¹ w nasze decyzje? Pytania nastêpne id¹ o krok dalej. Czy jest mo¿liwa do pomylenia  i jak tworzy siê to¿samoæ moralna? Czy jest to kategoria oddaj¹ca jak¹ psychologiczn¹ rzeczywistoæ, czy te¿ pojêcie natury
heurystycznej, filozoficznie p³odne i pedagogicznie po¿yteczne, a w istocie zasadne jedynie na p³aszczynie dyskusji metaetycznych? Wreszcie
pytanie, które syntetyzuje obie te kwestie. Co tworzy nasz¹ moraln¹ to¿samoæ: struktura normatywna odwo³uj¹ca siê do ch³odnych racji rozumu,
czy powtarzalnoæ emocjonalnie ugruntowanych motywów? Czy to¿samoæ
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moralna jest kategori¹ deskryptywn¹, okrelaj¹c¹ pewien typ reakcji i zachowañ, czy te¿ jest swoistym dowiadczeniem jednostki, nieprzek³adalnym na jêzyk opisu? Wszystkie te metodologicznie trudne kwestie s¹ przedmiotem niezliczonych filozoficznych pomys³ów i dyskusji.
Zacznijmy od podstawowych okreleñ. Co to s¹ racje moralne? Co
mamy na myli mówi¹c, ¿e stoj¹ one za okrelonym postêpowaniem? W sensie najszerszym znaczy to, ¿e s¹ powody, by owo dzia³anie wykonaæ. W sensie wê¿szym racje kojarz¹ siê nam z przekonaniami, rozumieniem, poznaniem, postrze¿eniem, os¹dem. Wi¹¿¹ siê z dzia³aniem rozumu, rozs¹dku,
rzeczow¹ argumentacj¹, konsekwencj¹ logiczn¹.
Co rozumiemy przez motywy? W sensie szerszym motywy to to samo,
co psychologiczne powody okrelonych wyborów, jednak w sensie wê¿szym  struktura motywacyjna to struktura naszych pragnieñ, uczuæ i woli,
zatem te wszystkie psychologiczne okolicznoci, które niejako w sposób
motoryczny sprawiaj¹, ¿e rzeczywicie podejmujemy pewne dzia³ania, czêsto w zwi¹zku  choæ nie jest to warunek bezwzglêdnie konieczny  z naszymi aksjologicznymi przekonaniami. G.E.M. Anscombe nie neguj¹c eliptycznego charakteru takich pojêæ, jak intencja, motyw, racja moralna, zwraca
uwagê na fakt, ¿e w potocznym rozumieniu intencja odpowiada na pytanie
dlaczego oraz okrela stan rzeczy, który zamierzamy wprowadziæ. Intencj¹ kieruj¹ zarówno myli jak i uczucia, jednak te ostatnie s¹ z regu³y uwiadomione i wyrane. Motyw determinuje w sposób bezporedni ci¹g dzia³añ, staj¹c siê tym samym ich si³¹ sprawcz¹. Fakt, ¿e psychologiczne desygnaty takich pojêæ, jak motyw, racja dzia³ania czy intencja s¹ nieobserwowalne, powoduje, ¿e czêsto obejmujemy je wspóln¹ kategori¹ przyczyn
mentalnych1. W jêzyku codziennym czêsto operujemy jednak zwrotem
prawdziwy motyw, chc¹c tym samym wyró¿niæ motywy jako elementy
rzeczywicie powoduj¹ce okrelone dzia³anie  choæ zapewne nierzadko,
a mo¿e notorycznie, powi¹zane z dyskursywn¹ intencj¹, czy pobudzone
wyran¹ racj¹ dzia³ania. Mamy pewn¹ racjê do dzia³ania (uwiadomiony
i logicznie sformu³owany powód), deklarujemy wobec samych siebie zamiar (intencjê) podjêcia odpowiednich kroków w okrelonym celu oraz
odczuwamy imperatywn¹ wolê sprawcz¹, bezporedni motyw dzia³ania,
który dzia³anie to realizuje.
1

G.E.M. Anscombe, Intention, Oxford: Blackwell 1957.
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W potocznym dowiadczeniu rzadko oddzielamy od siebie te instancje. Czasem zdarza nam siê dzia³aæ nieobliczalnie, tylko pod wp³ywem
chwilowych emocji, zdarza nam siê tak¿e dzia³aæ niejako wbrew jakimkolwiek emocjom, ch³odno, z okrelonych powodów, dla osi¹gniêcia pewnych
skutków. Jeli jednak wydzielimy dzia³ania moralne jako typ aktywnoci,
która szczególnie nas anga¿uje, to przewa¿nie wszystkie te instancje  racje i uczucia o charakterze motywacyjnym  wspó³graj¹ ze sob¹. Dzia³anie
moralne jest zawsze zwrócone ku jakiemu dobru, to za musi byæ rozpoznane za spraw¹ normatywnego autorytetu, którego racje wydaj¹ siê rozs¹dne i intelektualnie przekonuj¹ce. Na ogó³ nie podlegamy lepym uczuciom i zwi¹zanym z nimi motywom bezmylnie: gniew, oburzenie, z³oæ
czy strach maj¹ zawsze swoje pod³o¿e przekonaniowe, a wiêc w jakiej
mierze porednio s¹ podyktowane nasz¹ interpretacj¹ pewnej moralnej sytuacji, choæ zapewne mo¿e to byæ interpretacja fa³szywa2. Co prawda psychologiczna analiza aktów sumienia wskazuje na ich imperatywny i czêsto
intuicyjny charakter, jednak za pozornie bezrefleksyjn¹ sk³onnoci¹ moraln¹ kryje siê wyranie zhierarchizowany zespó³ przekonañ. Staramy siê
zmieniæ rzeczywistoæ, podj¹æ pewn¹ akcjê w myl moralnej regu³y. Z drugiej strony jednak absurdem by³oby zawieszenie w dzia³aniach moralnych
aktywnoci motywacyjnej o uczuciowym pod³o¿u. Rozumienie pewnych
wartoci nie musi, po pierwsze, oznaczaæ, ¿e s¹ one czêci¹ moich przekonañ, nie jest zatem to¿same z ich akceptacj¹, po drugie za  nie jest pewne, ¿e w³¹czenie owych wartoci do korpusu naszych moralnych racji automatycznie sk³oni nas do dzia³ania. Opisana przez Jamesa Griffina tzw. inteligentna wola musi byæ pobudzona motywem dzia³ania; zapewne tak¿e
ów motyw uznany jest za lepszy w porównaniu z innym  s³abszym, ma
wiêc w sobie baga¿ normatywny uwarunkowany autorytetem racji do dzia³ania, jednak to w³anie motyw decyduje o naszej postawie moralnej i to za
jej spraw¹ podejmujemy okrelone aktywne dzia³ania  albo dla nich samych, albo w celu zmiany stanu wiata. Tak wiêc w³aciwa reakcja moralna wymaga uznania moralnej racji wspartej przez motyw. Od racji wyma-

Powinnimy odró¿niæ wolê niewinn¹, czyli popêd nie podyktowany ¿adn¹ potrzeb¹, od woli inteligentnej, która interpretuje, klasyfikuje i ocenia  J. Griffin, S¹d wartociuj¹cy. Jak doskonaliæ przekonania etyczne, prze³. M. Szczubia³ka, Warszawa: Aletheia 2000.
2
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gamy, by ukszta³towa³a nasze przekonania moralne, jednak aby sk³ania³a
ona wolê do aktywnoci, musz¹ towarzyszyæ jej motywacje.
Klasykiem w tej dziedzinie jest bez w¹tpienia Arystoteles. W trzeciej
ksiêdze Etyki nikomachejskiej znajdujemy szczegó³owy opis kolejnych etapów tzw. praktycznej racjonalnoci, w tym fazy dzia³añ o charakterze moralnym: przekonanie (o naturze dobra)  pragnienie (celu)  postanowienie
(czynu)  namys³ (wybór rodków)  wola  czynne przejawy cnót, czyli
ukszta³towany charakter  dzia³anie. Wszystkie te sk³adniki czynu s¹ objête aksjologiczn¹ struktur¹ moralnego nawyku, dziêki któremu wybieramy
w sposób wolny to, co chwalebne, unikamy za tego, co nikczemne; opieramy siê pokusom oraz mê¿nie stawiamy czo³a trudnociom. Arystoteles
wyranie odró¿nia dwa istotne obszary naszej psychologicznej natury: obszar moralnej prawdy oraz woli dzia³ania, gdzie istotn¹ rolê odgrywaj¹
motywacje. Funkcja emocji w dzia³aniu woli jest tu podwójna. Po pierwsze namiêtnoci, a wiêc emocjonalny element naszego ¿ycia, s¹ symbolem
krn¹brnej i opornej natury, któr¹ powinno siê dyscyplinowaæ; stanowi¹ one
biern¹ i niekontrolowan¹ materiê ludzkiej natury  jednak podatn¹ na wp³yw
cnoty. Ale w³anie tak¿e emocje daj¹ motywacyjn¹ si³ê moralnym przekonaniom i utrwalaj¹ nasze moralne intencje. Trzeba przyznaæ, ¿e w teorii
Arystotelesa mieci siê ju¿ wiêkszoæ wspó³czesnych analiz ludzkich aktów. Mamy pewne opinie na temat stanu wiata, ¿ywimy okrelone pragnienia i wyobra¿amy sobie, jak ów wiat zmieniæ. Naturalnie zarazem nasze
przekonania jak i pragnienia nie s¹ ograniczone w sposób zewnêtrzny  s¹
wiêc w pe³ni wolne. Nadto dotycz¹ ewentualnych dzia³añ tylko w takiej
mierze, w jakiej s¹ one w naszej mocy (namylamy siê nad tym, co le¿y
w naszej mocy i co jest wykonalne)3. Absurdem by³aby próba zatrzymania deszczu, tak jak absurdem jest podejmowanie moralnych zobowi¹zañ
nie maj¹c mo¿liwoci ich spe³nienia. Wszystkie te uwagi znajdujemy
w Etyce nikomachejskiej, ale wszystkie odnaleæ mo¿na tak¿e we wspó³czesnych sporach analitycznych miêdzy internalistami a eksternalistami na
temat stosunku racji, czynów, intencji i motywów czy te¿, mówi¹c prociej,
stosunku naszych wartociuj¹cych przekonañ do motywów, które sk³aniaj¹
do dzia³ania.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, prze³. D. Gromska, [w:] ten¿e, Dzie³a wszystkie.
T. 5, Warszawa: PWN 1996.
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W etyce owieceniowej spór ten odró¿nia³ stanowisko Humea,
oczywistego internalisty, od g³osu Kanta opowiadaj¹cego siê za silnym rozgraniczeniem moralnych postanowieñ i emocjonalnych pobudek dzia³ania.
Stosuj¹c klasyczny schemat praktycznej racjonalnoci w wersji internalizmu, trzeba uznaæ, ¿e moralne przekonanie o s³usznoci pewnych dzia³añ
automatycznie wywo³uje w nas odpowiednie motywy. Schemat ten, jak
wiadomo, nie uwzglêdnia elementu woli, zw³aszcza s³abej woli  bowiem
w rzeczywistoci mimo silnych przewiadczeñ normatywnych zdarza siê,
¿e poddani jestemy konfliktowi konkurencyjnych motywów, z których silniejszy okazuje siê ten, który odwodzi nas od pierwotnego moralnego zamiaru. Z hipotezy internalistycznej w wersji skrajnej wynika³oby wiêc, ¿e
sumienie  owo psychologiczne miejsce wahañ, rozterek i wyrzutów, a bez
w¹tpienia jedna z wersji rozumienia moralnej to¿samoci  jest instancj¹
tyle¿ niepotrzebn¹, co zgo³a nieobecn¹ w naszym ¿yciu duchowym4.
Wedle potocznych  co nie znaczy, ¿e b³êdnych  przekonañ, ród³a
moralnie z³ego postêpowania, a wiêc tego stanu rzeczy, który powoduje, ¿e
szczególnie silnie odczuwamy nasze sumienie, tkwi¹ albo w niew³aciwej
wiedzy moralnej, albo w nie doæ silnym postanowieniu, albo w zbyt s³abej motywacji. Czy jednak ów schemat racjonalnoci praktycznej, w którym przypisuje siê tak istotn¹ rolê naszej wiedzy moralnej, rzeczywicie
mówi nam co o naszym sumieniu? Bez w¹tpienia nasza wiedza moralna 
moralna wiadomoæ dobra i z³a  w sposób prosty i logiczny sugeruje prak4
Ten model racjonalnoci praktycznej próbuje modyfikowaæ A. Mele wprowadzaj¹c
kategoriê bli¿sz¹ wolicjonalnej strukturze naszych myli i dzia³añ  kategoriê intencji
(A. Mele, Irrationality. An Essay on Akrasia, Self-Deception, and Self-Control, New
York: Oxford University Press 1987, rozdz. 7). Nawet jeli nasza wiedza normatywna
jest wystarczaj¹c¹ podstaw¹, by wskazaæ odpowiedni¹ racjê do dzia³ania, wcale nie musi
tym samym powodowaæ odpowiedniej motywacji. Przyk³ad ludzi o s³abej woli, ludzi
o chwiejnych pogl¹dach, lub przyk³ad konfliktu motywacji dobrze ilustruje tê w¹tpliwoæ. Ale ju¿ powziêty zamiar dzia³ania, intencja, oznacza znacznie silniejszy zwi¹zek
racji z motywem. Nie jest to jedynie zamiar osi¹gniêcia pewnego stanu wiata, lecz
zarazem (lub g³ównie) d¹¿enie do tego, by poprzez kontrolê w³asnych motywów powstrzymaæ siê lub sk³oniæ do okrelonych dzia³añ. To w³anie wiadomy zamiar jest
pierwszym krokiem w tym kierunku. Ten osobowy element bez w¹tpienia przybli¿a
psychologiczny obraz naszych myli do struktury sumienia. Cierpimy nie tylko z tego
powodu, ¿e nie dokonalimy pewnego czynu, ale przede wszystkim dlatego, ¿e zaanga¿owana w to by³a nasza podmiotowoæ, ¿e nie uda³o nam siê wywo³aæ motywów do
okrelonych dzia³añ lub powstrzymaæ od dzia³añ nagannych.
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tyczne rozwi¹zania normatywne: z tego, ¿e prawdomównoæ jest wartoci¹, wyp³ywa norma zakazuj¹ca k³amstwa i silny wewnêtrzny imperatyw
ujawnienia prawdy. Ow¹ wiedzê nabywamy w rozmaity sposób i silnie jestemy przekonani o jej s³usznoci, jednak fakt interioryzacji moralnych
zasad nie tworzy jeszcze psychologicznej struktury sumienia. Pies, który
ci¹gn¹³ ze sto³u kie³basê, wie, ¿e tak siê robiæ nie powinno, byæ mo¿e boi
siê kary, jednak ¿adnych wyrzutów sumienia z tego powodu nie odczuwa5.
Wszystkie teorie praktycznej racjonalnoci spotykane we wspó³czesnej literaturze etycznej dywaguj¹ w gruncie rzeczy nad psychologiczn¹ drog¹,
któr¹ musimy przejæ od odczucia pewnych pragnieñ do wykonania konkretnych czynów. Jaki jednak jest status preferencji w naszej wiadomoci? Warto bowiem odpowiedzieæ sobie na pytanie, dlaczego pewne rzeczy
interesuj¹ nas szczególnie, inne za nie, oraz dlaczego niektóre fragmenty
wiata budz¹ w nas wiêksze zainteresowanie ni¿ inne. Owo zainteresowanie pewnymi aspektami rzeczywistoci jest bez w¹tpienia wiadectwem
naszego emocjonalnego zaanga¿owania, szczególnie jednak wówczas, kiedy
w grê wchodzi domena wartoci. Jest wiêc czym wiêcej ni¿ zwyk³¹ wiadomoci¹ moraln¹, zwyk³¹ znajomoci¹ treci normatywnych, a z pewnoci¹ czym wiêcej ni¿ prostym spe³nieniem pragnieñ jakichkolwiek, takich
jak bogactwo, sukces czy dobry obiad. Warto tu przypomnieæ proponowan¹ przez Frankfurta dwupiêtrow¹ konstrukcjê pragnieñ, gdzie z jednej strony
dzia³amy jako podmioty pewnych d¹¿eñ i zaspokojeñ doranych, z drugiej
za strony jestemy uformowan¹, zintegrowan¹ struktur¹ wolicjonaln¹ i nor-

Wemy jednak pod uwagê inny wzorzec praktycznej racjonalnoci, tzw. economic
man. Jest to czêsto przytaczany w literaturze anglosaskiej przyk³ad racjonalnego podmiotu ¿yj¹cego w spo³eczeñstwie, podmiotu który ma pewne cele i pragnienia oraz postêpuje w taki sposób, i tak dokonuje wyborów, by owe cele osi¹gn¹æ. Jego pragnienia
i preferencje maj¹ charakter stabilny i niesprzeczny; podmiot jest istot¹ dobrze poinformowan¹ i woln¹ w swych decyzjach, jednak wybiera zawsze tak, by zrealizowaæ wczeniej powziête zamiary (S. Blackburn, Rulling Passions, Oxford: Clarendon Press 1998);
podobne rysy ma sylwetka racjonalnego podmiotu w teorii Rawlsa. Choæ racjonalny
podmiot ¿ywi¹cy pewne preferencje i, o ile mu siê to udaje, konsekwentnie realizuj¹cy
swe zamiary jest modelowym przyk³adem doskona³ej maszyny, jednak bez w¹tpienia
nie kieruje siê sumieniem. Czy powinienem zrobiæ dobry interes, jeli jednoczenie sprawiê tym samym przykroæ komu bliskiemu? Nie s¹dzê, by economic man pyta³ o to
w³asne sumienie i prze¿ywa³ jakie rozterki na ten temat. Jego cele s¹ jasne, a rodki do
celu wyranie wytyczone.
5
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matywn¹, niejako z wy¿szego piêtra, której zadaniem jest dysponowanie 
z rozmaitym skutkiem  owymi pragnieniami z ni¿szego poziomu6.
Oddzielenie etyki podmiotu ludzkiego od etyki regu³ jest metodologicznym faktem od czasów niepamiêtnych, a na pewno od Etyk Arystotelesa. Nie tylko jest jednak istotne, w jakiej mierze ocena moralna koncentruje siê na podmiocie ludzkim jako obiekcie odrêbnym od jakoci dokonanego czynu czy zastosowanej regu³y. Wa¿na jest tak¿e mo¿liwoæ stosowania
oceny w celach spo³ecznych i pedagogicznych do psychologicznej ca³oci,
jak¹ jest tzw. moralna sylwetka. Dyskusje metaetyczne wokó³ idei moralnej to¿samoci wskazuj¹ na takie struktury mylenia na temat moralnoci,
gdzie wyranie pojawia siê idea podmiotowoci, gdzie  inaczej mówi¹c 
podmiot moralny obserwowany jest jako spójna ca³oæ przez znacz¹co d³ugi okres swojego ¿ycia, podejmuje decyzje anga¿uj¹ce jego przysz³oæ, czuje
siê t¹ sam¹ osob¹, któr¹ by³ kiedy, a tak¿e jest odpowiedzialny za dokonane wczeniej dzia³ania. Trudno uprawiaæ refleksjê moraln¹ bez za³o¿enia
moralnej osoby, bez w¹tpienia trudno te¿ sobie wyobraziæ potoczne mylenie moralne bez w³aciwego ka¿demu z nas poczucia odrêbnoci naszej
osobistej perspektywy zdarzeñ moralnych, moralnych wyborów i moralnych ocen.
Refleksje na ten temat w literaturze filozoficznej przybieraj¹ ró¿ny
kszta³t. Podstawowa perspektywa metodologiczna dzieli nasze ¿ycie moralne na sferê poznawczo-obserwacyjn¹ (nazwijmy j¹ sfer¹ obiektywn¹)
oraz sferê subiektywn¹: sferê prze¿yæ, postanowieñ, wahañ czy wyborów.
Nasuwaj¹ siê tu nastêpuj¹ce spostrze¿enia.
Po pierwsze, czym innym jest sens mojego ¿ycia dla mnie, czym innym za widziany z perspektywy bezosobowej i zewnêtrznej, która roci
sobie prawo do jakkolwiek rozumianej moralnej obiektywnoci. Dla mnie
pewne poczynania maj¹ sens, z zewnêtrznego punktu widzenia s¹ niewa¿ne lub absurdalne, nie wszystko bowiem, co wartociowe dla mnie, cenione jest przez innych.
Po drugie, czym innym jest autonomia moich dzia³añ widziana z perspektywy moich zamiarów, pragnieñ czy motywów, czym innym s¹ te same
zjawiska (i ich konsekwencje) traktowane jako ci¹g zjawisk mieszcz¹cych
6
H. Frankfurt, Wolnoæ woli i pojêcie osoby, prze³. J. Nowotniak, [w:] J. Ho³ówka
(red.), Filozofia moralnoci. Postanowienie i odpowiedzialnoæ moralna, Warszawa:
Wydawnictwo SPACJA  Aletheia 1997.
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siê w deterministycznym ³añcuchu psychologicznych i fizjologicznych ograniczeñ. Tezê tê wyraziæ mo¿na tak¿e pytaniem: czy jestemy w istocie wolni, czy te¿ o tyle tylko, o ile to odczuwamy? Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e przyjêcie
ka¿dej z tych perspektyw bêdzie mia³o inne skutki dla rozstrzygniêcia zagadnienia odpowiedzialnoci czy oceny moralnej.
Po trzecie, jak¹ form¹ odró¿nienia dwóch perspektyw  wewnêtrznej i zewnêtrznej  jest opozycja etyk konsekwencjalistycznych i etyki
skupionej na podmiocie dzia³ania. Tu tak¿e przeciwstawienie s³usznoci
dzia³añ z perspektywy podmiotu  dobru bezstronnie mierzonemu rozmiarami skutków, przybiera formê opozycji perspektywy zewnêtrznej
i wewnêtrznej. Thomas Nagel nazywa to sporem subiektywizmu z obiektywizmem, choæ stosowanie tych pojêæ na gruncie etyki nie wydaje siê zbyt
bezpieczne.
Po czwarte wreszcie, najbardziej interesuj¹c¹ postaæ sporu tego, co
zewnêtrzne i wewnêtrzne w etyce i teorii dzia³ania przybieraj¹ dyskusje
tocz¹ce siê wokó³ samej idei podmiotowoci, rozumianej czêsto w³anie
jako to¿samoæ osobowa. Czy jest to to¿samoæ rozumiana po kartezjañsku, jako prze¿ycie w³asnego Ja, nieprzek³adalne na perspektywê trzeciej
osoby, czy to¿samoæ jako trwanie tej samej osoby w czasie i przestrzeni,
czy tzw. moralny charakter, czyli psychologiczna sylwetka o utrwalonym
systemie moralnych reakcji, czy projekt aksjologiczny zwi¹zany z okrelonym systemem wartoci, czy sekwencja dowiadczeñ spojona pamiêci¹,
czy wreszcie trwa³a struktura wolicjonalna (np. sk³onnoæ do realizacji silnych postanowieñ)?
Nie neguj¹c wartoci filozoficznych teorii natury ludzkiej, w których
bez w¹tpienia wszystkie te rozwa¿ania siê znajduj¹, dla teorii etycznej szczególnie interesuj¹ce wydaje siê tak¿e spojrzenie na nasze prze¿ycia od wewn¹trz: nasza w³asna reakcja na niedope³nienie moralnego obowi¹zku,
moralny wstyd, istotnoæ naszych ¿yciowych celów, podjêta odpowiedzialnoæ, wyrzuty sumienia, poczucie godnoci czy prze¿ywany konflikt motywów. Warto pokazaæ, w jakiej mierze struktura przekonaniowa z jednej strony, oraz struktura motywacyjna, wolicjonalna i uczuciowa z drugiej, mog¹
tworzyæ moraln¹ podmiotowoæ w ka¿dym z powy¿szych sensów. Przyk³adem pierwszego typu bêdzie koncepcja Christine Korsgaard pozostaj¹ca pod wyranym wp³ywami myli Kanta, przyk³adem drugiego  wersja
Bernarda Williamsa, Lawrencea Bluma i Harryego Frankfurta.
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Christine Korsgaard7 skupia siê przede wszystkim na racjonalnej strukturze naszej sylwetki moralnej. Punktem wyjcia jej projektu, w istocie interpretuj¹cego idee Kanta tak, by z³o¿yæ z nich koncepcjê moralnej jani
i to¿samoci moralnej, jest prosta teza: ¿ycie ludzkie jest pasmem dzia³añ
i nie sposób prze¿yæ je inaczej  twierdzi Korsgaard. Dzia³amy aktywnie
lub pasywnie, co robimy lub wstrzymujemy siê od dzia³ania, poniewa¿
dzia³anie jest bezwarunkow¹ i konieczn¹ postaci¹ naszej wiadomej obecnoci w wiecie. Na ogó³ jestemy w swych dzia³aniach wolni. Tylko rzeczy zewnêtrzne parali¿uj¹ nasze dzia³anie, takie jak sen, utrata przytomnoci, paroksyzm strachu, mieræ. Tak¿e zewnêtrzne przyczyny  nieumylny
upadek, potkniêcie siê, czyje pchniêcie  powoduj¹, ¿e nasza cielesna aktywnoæ nie jest od nas zale¿na, nie mo¿na wiêc nazwaæ jej dzia³aniem.
Zdaniem Korsgaard nie jest tak¿e w³aciwie rozumian¹ aktywnoci¹ dzia³anie w sensie cile logicznym lub instrumentalnym: z pewnych przes³anek w sposób konieczny wyp³ywa okrelony wniosek, do pewnych celów
konieczne jest zastosowanie pewnych rodków, poniewa¿ inne nie s¹ skuteczne. Jednak fakt, ¿e nasze wiadome ¿ycie zmusza nas do bezustannego
dzia³ania, powoduje, ¿e jestemy pod presj¹ ró¿nych regu³ postêpowania:
praw, obowi¹zków, oczekiwañ, wymagañ, regu³. Wybieramy te formy koniecznoci, lub zgo³a normatywnoci, których racje ciesz¹ siê najwy¿szym
autorytetem oraz maj¹ naturalne psychologiczne wzmocnienie. Zapewne
najistotniejsze s¹ tu racje w rodzaju moralnych obowi¹zków, ale s¹ i inne
racje quasi-moralne: obowi¹zki zawodowe, relacje wewn¹trz rodziny, relacje seksualne, zasady obyczajowe. Obowi¹zki te maj¹ równie¿ na nas
wp³yw imperatywny: wiemy, ¿e nie s¹ istotne, ale uczestniczymy jednak
w nieciekawym zebraniu, g³osujemy mimo ulewnego deszczu, chodzimy
z wizyt¹ do nudnych krewnych, okazujemy uprzejmoæ przyjacio³om i rodzinie. Owa normatywnoæ konstruuje nasze ¿ycie, wyznaczaj¹c nam równie¿ pewien horyzont ¿yciowego komfortu. Jak twierdzi Arystoteles: nikt
nie mo¿e byæ szczêliwy, kto dla ma³ej iloci pieniêdzy zdradzi³ przyjaciela
lub pope³ni³ zbrodniê.
Jak reagujemy na normatywnoæ? Jak represjonowany grzesznik, który
powinien siê poprawiæ, lub jak wytresowane zwierzê o wyuczonych reak7
Ch. Korsgaard, Action, Identity and Integrity. Locke Lectures at Oxford, 1992, lect. 2:
Practical Reason and the Unity of the Will, nieopublikowane wyk³ady, dostêpne na
stronie internetowej autorki.
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cjach na powinnoci  odpowiada Korsgaard. W istocie owo Sokratejskie
silne ja, o którym Platon wspomina w Pañstwie, w odró¿nieniu od ja s³abego  rodzaj wewnêtrznej dyscypliny  jest najistotniejsz¹ osi¹ konstytucji naszej osobowoci. By przedstawiæ lepiej swoj¹ myl, Korsgaard siêga
do klasycznego pytania o wartoæ ludzkich dzia³añ. Wed³ug utylitarystów
wartociowe jest dzia³anie, które daje przewidziany skutek, dla Arystotelesa natomiast dzia³anie jako takie jest wartoci¹. Ale Arystoteles daje tak¿e
przyk³ady dzia³ania dobrego ze wzglêdu na skutek, poniewa¿ wymaga tego
zasada logosu. Dobre dzia³anie wykonuje siê wiêc we w³aciwym celu, przez
w³aciw¹ osobê, we w³aciwym czasie. Korsgaard porównuje tu Arystotelesa z Kantem, dla którego wybór dobrej maksymy to tak¿e wybór w³aciwy
w okrelonych okolicznociach. Testem maksymy jest cel, który dziêki niej
zostanie osi¹gniêty. W Metafizyce moralnoci Kant odró¿nia samobójstwo
dla unikniêcia nieszczêliwej egzystencji od pozbawienia siê ¿ycia dla ratowania ojczyzny (Fryderyk Wielki), stosunki p³ciowe dla przyziemnej uciechy od mi³oci dla celów prokreacyjnych. Wiêkszoæ uwag odró¿niaj¹cych
szlachetne cele dzia³ania od celów przyziemnych i egoistycznych Kant nieprzypadkowo umieszcza w swoich rozwa¿aniach kazuistycznych, gdzie stara siê poddaæ krytyce przyk³ady dzia³añ nies³usznych i broni niekiedy zachowañ s³usznych jedynie ze wzglêdu na szczególne okolicznoci.
Za Kantem autorka róde³ normatywnoci proponuje odró¿niæ akt
i dzia³anie. Akt (act)  to czyn dokonany dla jakiego celu, dzia³anie (action) sk³ada siê za z czynnoci i celu, któremu s³u¿y. Racj¹ dzia³ania jest
jego szlachetnoæ, za wartoæ dzia³ania okrelaj¹ wspólnie: jego cel, okolicznoci, osoba, stosowny czas i regu³a moralna. Racj¹ czynu jest wiêc
miêdzy innymi, a mo¿e przede wszystkim, zamierzony cel, który ma byæ
dziêki niemu osi¹gniêty. Tak wiêc, zdaniem Korsgaard, wartoæ moralna
czynu pope³nionego z obowi¹zku (Kant), w istocie skorelowanego z osob¹ i z celem  jest tym samym, co szlachetne dzia³anie dla Arystotelesa.
Oba typy dzia³añ maj¹ wartoæ samoistn¹ i niezale¿n¹.
Jednak dzia³anie ma zawsze swojego wykonawcê. Ruchy, decyzje,
zamiary zwi¹zane s¹ z ich autorem. Jest to z regu³y ekspresja podmiotu
ludzkiego jako ca³oci. Dzia³aj¹c, mam poczucie wewnêtrznej spójnoci,
poniewa¿ dzia³anie zawiera pewn¹ aktywnoæ; nie przydarza mi siê bowiem tak, jak drganie powieki czy przejêzyczenie. Nie jestem jednak bytem pierwotnym w stosunku do moich dzia³añ i wyborów. Odwrotnie: w istocie to dzia³anie konstruuje moj¹ osobowoæ i gwarantuje integralnoæ. Ow¹
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unifikacjê mojej osoby zawdziêczam w³anie poprzedzaj¹cej dzia³anie normatywnoci, która wymaga moralnej decyzji i wysi³ku mojej woli. To racje
decyduj¹ o wyborze silniejszego motywu, a nie pragnienia. Tak wiêc nie
fakty metafizyczne  moje trwanie czy ontologizacja wartoci  ale psychologicznie i poznawczo ugruntowany projekt normatywny decyduje
o tym, ¿e zachowujê jednoæ dzia³ania i jednoæ swojej osoby. Ostatecznie
Korsgaard znowu wraca do Arystotelesa, tym razem do jego metafizyki.
Dla Arystotelesa ka¿dy byt jest identyfikowany przez swój cel i funkcje.
Jest to taka organizacja materii, która pozwala najlepiej s³u¿yæ pewnej funkcji (telos), jest to zatem organizacja czêci dla ca³oci. Nie tylko wiemy,
z czego dom siê sk³ada i czemu s³u¿y, ale tak¿e wiemy, w jaki sposób organizacja czêci s³u¿y tej funkcji. Ów sposób to w³anie normatywnoæ, regu³y i racje, które organizuj¹ nasze istnienie w wiecie. Warto zauwa¿yæ,
¿e tak opisana to¿samoæ ³¹cznie z podmiotowymi aktami woli nie dotyka
w ogóle wspomnianej wczeniej, a podkrelanej silnie przez Nagela, kwestii wewnêtrznoci czy te¿ zewnêtrznoci naszej osoby. Ewentualne pierwszoosobowe self w koncepcji Kanta odpowiada³oby raczej regulatywnej idei
duszy. Operujemy pojêciem w³asnej osoby, organizujemy nasz¹ to¿samoæ
wokó³ pewnej normatywnoci, ale czy potrafimy w ni¹ fenomenologicznie
wnikn¹æ? W jaki sposób dowiadczamy prze¿yæ nale¿¹cych do aktów sumienia? Czy Arystotelesowska i Kantowska idea zas³ugi moralnej dopuszcza ca³y obszar zagadnieñ zwi¹zanych z nieintersubiektywnymi aktami woli,
z nieprzek³adalnoci¹ prze¿yæ pierwszoosobowych na opis obserwowalnych
ludzkich zachowañ i wyborów oraz ch³odnych racji wypowiadanych w formie normatywów? Potoczne dowiadczenie, a tak¿e filozofia moralna przechodz¹ najczêciej nad t¹ w¹tpliwoci¹ do porz¹dku dziennego, subiektywne, motywacyjne akty woli ³¹cz¹c na ogó³ z dosyæ przejrzystymi racjami postêpowania. Kazuistyka moralna i psychologiczna wskazuje tu jednak na istotne trudnoci. ¯adnej teorii nie uda³o siê tego dotychczas przekonuj¹co wyjaniæ.
Wielu autorów uznaje ideê to¿samoci zbudowan¹ na racjach normatywnych za niepe³n¹. Ich zainteresowania to¿samoci¹ osobow¹ id¹ raczej
w kierunku problematyki woli, uczuæ i pamiêci. W takim duchu rozwa¿a
te zagadnienia m.in. Williams8. Bezporednim obiektem jego krytyki jest
8
B. Williams, Emocje i moralnoæ, w: ten¿e: Ile wolnoci powinna mieæ wola? i inne
eseje z filozofii moralnej, t³um. T. Baszniak, T. Duliñski, M. Szczubia³ka, Warszawa:
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stanowisko Kanta z jednej strony, z drugiej za  utylitarystów. Obie opcje,
zdaniem Williamsa, prezentuj¹ bezosobowy punkt widzenia. Szczególnie
atakuje Williams redukcjonizm Dereka Parfita9, dla którego to¿samoæ osobowa nie jest niczym innym ni¿ sekwencj¹ zdarzeñ cielesnych i mentalnych, niewymagaj¹cych osobnej idei podmiotu. Inaczej mówi¹c, wed³ug
Parfita nie ma istoty  s¹ tylko zjawiska. To¿samoæ w czasie to jedynie
ci¹g³oæ naszych upodobañ, planów, wspomnieñ i zainteresowañ po³¹czonych przyczynowo. Historia osoby moralnej nie jest niczym innym ni¿ sekwencj¹ nastêpuj¹cych po sobie jani, za idea to¿samoci osobowej jest
jedynie wygodnym zwrotem jêzykowym, korzystnie wi¹¿¹cym ze sob¹ ró¿ne
czêci naszego ¿ycia. Wed³ug Williamsa Parfit wpisuje siê tu w nurt etyk
konsekwencjalistycznych, dla których podstawowym nonikiem wartoci
s¹ stany rzeczy, za podmiot moralny jest jedynie przedmiotem dystrybucji
przyjemnoci. Mo¿emy abstrahowaæ od jego indywidualnej odrêbnoci, poniewa¿ zawsze liczy siê matematyczna suma rezultatów powodowanych
przez rozmaite ³añcuchy przyczyn.
Jak siê zdaje, Williamsowi powinno wiêc byæ bli¿sze stanowisko Kanta, dla którego wa¿ne jest kto dzia³a i kto podejmuje moralne wybory, a abstrakcyjna bezosobowoæ etyki utylitarystycznej zostaje zast¹piona ide¹
spójnego wewnêtrznie podmiotu, odpowiedzialnego za swoje przesz³e
i przysz³e czyny. Jednak rozwi¹zanie Kantowskie tak¿e nie zadowala Williamsa, poniewa¿ omija w³aciwe j¹dro osobowoci moralnej10. Reakcje
moralne  wyrzuty sumienia, poczucie winy  s¹ zawsze spontaniczne i silnie zakorzenione w uczuciach. Szukaj¹c dodatkowych uzasadnieñ w w¹tpliwych przypadkach moralnych poszukujemy ich g³êbiej, w wewnêtrznej,
nieintersubiektywnej strukturze naszych emocji  twierdzi Williams. W³anie w uczuciach tkwi si³a moralnych przekonañ, zarazem kryterium ich
trwa³oci. Nie jest to przypadkowa korelacja empiryczna, lecz w³aciwa
struktura moralnej postawy. Z perspektywy zewnêtrznej mo¿emy opisaæ
ludzkie zachowania i wypowiedzi, oceniæ je, ewentualnie dociekaæ ich koAletheia 1999. Por. tak¿e ten¿e, Internal and External Reasons, [w:] ten¿e, Moral Luck,
Cambridge: Cambridge University Press 1981.
9
D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford: Clarendon Press 1984, rozdz. 1015.
10
Zdaniem Williamsa ju¿ na poziomie jêzyka moralnego mo¿emy stwierdziæ korelacje miêdzy wypowiedziami, reakcjami i dzia³aniami ludzi. Owa zgodnoæ s¹dów i dzia³añ ma pod³o¿e g³êboko emocjonalne.
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relacji i szczeroci. Jednak Williamsa interesuje perspektywa wewnêtrzna:
spór rozmaitych tkwi¹cych w nas uczuæ oraz ewentualnie punkt przeciêcia
siê ró¿nych schematów normatywnych. Wszystkie te procesy psychologiczne s¹ w nas zakorzenione emocjonalnie: jest to zawsze moja hierarchia wa¿noci spraw czy moje widzenie splotu zewnêtrznych okolicznoci.
Williams krytykuje Kanta, wed³ug którego emocje s¹ zbyt kapryne
i bierne, by na ich podstawie skonstruowaæ moraln¹ podmiotowoæ  nawet jeli pojêcie to ma charakter jedynie transcendentalny. Umiemy uczucia kontrolowaæ i hierarchizowaæ, twierdzi Williams, za Kantowska próba
zbudowania to¿samoci na pojêciu bezstronnoci spójnego uniwersalnego
modelu wszystkich relacji moralnych jest czyst¹ fantazj¹ bli¿sz¹ deifikacji
cz³owieka ni¿ moralnego idea³u. Nieprawd¹ jest tak¿e, ¿e biernoæ, z jak¹
odbieramy przytrafiaj¹ce siê nam uczucia, zagra¿a dobrowolnoci dzia³ania. Przeciwnie  twierdzi Williams. Motywacje moralne nie s¹ nigdy obiektem ch³odnych postanowieñ. Nie ma powodu, by je dezawuowaæ z tego
tylko powodu, ¿e sam dzia³aj¹cy ulega iluzji i niekiedy traktuje je jako p³yn¹ce z zewn¹trz. Pytanie natury teoretycznej co powinno siê robiæ? zastêpujemy pytaniem co powinienem robiæ?, w którym odwo³ujemy siê
tak¿e do systemu motywów. Próba wspiêcia siê na poziom obiektywizacji
moralnej jest samooszukiwaniem siê. Nawet jeli chcemy wyzwoliæ siê z presji lepych instynktów i pragnieñ, to i tak zatrzymamy siê na tych intuicjach,
które sami uznamy za w³aciwe racje dzia³ania.
Wreszcie Williams nie zgadza siê z Kantem co do tego, ¿e ludzie zbyt
ró¿ni¹ siê od siebie struktur¹ emocjonaln¹, by mo¿na by³o na tej podstawie
zbudowaæ spójny system moralny. Owszem, twierdzi Williams, jako podmioty moralne jestemy od siebie ró¿ni, jednak nie ma powodu, by w³anie
takie cechy indywidualnych odchyleñ, jak wra¿liwoæ, sta³oæ, inteligencja, nastrój, sympatia etc., nie by³y brane pod uwagê w naszej ocenie moralnej. Owa zdolnoæ do twórczych reakcji emocjonalnych jest tym, co od
wewn¹trz konstruuje nasze moralne sylwetki. St¹d tylko krok do ostatecznej formu³y to¿samoci osobowej w pogl¹dach Williamsa. Tym, co nas
konstruuje moralnie od wewn¹trz jest struktura charakteru zbudowana na
moralnych emocjach. Co prawda racjê ma Parfit twierdz¹c, ¿e nasz¹ (rzekom¹) osobowoæ spajaj¹ projekty, zainteresowania, troska o przysz³oæ 
jednak, jak twierdzi Williams, z projektami innych ludzi nie jestemy tak
silnie zwi¹zani emocjonalnie jak z w³asnymi. Podstawowe plany ¿yciowe
kieruj¹ moje w³asne ¿ycie ku przysz³oci, nadaj¹c mu wa¿ny dla mnie sens.
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To dziêki ró¿nicy naszych reakcji uczuciowych i emocjonalnie ugruntowanym pogl¹dom ró¿ni¹ siê nasze charaktery. Stajemy siê niezastêpowalni,
a nasze wzajemne relacje z innymi maj¹ charakter osobisty i konkretny.
Szlachetn¹ niedorzecznoci¹ jest kantowska zachêta, by ¿yczliwoci¹ i szacunkiem moralnym darzyæ tylko tych, którzy na to zas³uguj¹, choæ by³oby
przesad¹ przek³adaæ wszelkie wzglêdy uczuciowe i osobiste ponad zasady
moralne, zw³aszcza w ¿yciu publicznym, gdzie faworyzowanie jednej osoby grozi dyskryminacj¹ innej. Jednak w³anie owe konflikty uczuæ osobistych i moralnych bezosobowych regu³ wype³niaj¹ nasz¹ strukturê emocjonaln¹, która nadaje sens i treæ indywidualnemu ludzkiemu ¿yciu.
W podobnym duchu wypowiada siê Lawrence Blum11, tak¿e zwolennik emotywistycznej koncepcji osobowoci moralnej. Blum operuje jednak kategori¹ postawy moralnej jako ca³oci, na któr¹ sk³adaj¹ siê zarazem
uczucia i przekonania normatywne. Jednak to w³anie emocje s¹ tu elementem najistotniejszym, poniewa¿ pobudzaj¹ nas do dzia³ania. Co z tego,
¿e jestem przekonany o równoci wszystkich ludzi, jeli mam jednoczenie
wyran¹ niechêæ do zamieszkania w dzielnicy zdominowanej przez czarn¹
ludnoæ?  pyta Blum. Podobnie mo¿emy skomentowaæ akty s³abej woli,
gdzie akceptacja pewnych idei normatywnych nie poci¹ga za sob¹ odpowiednich dzia³añ. Owe dzia³ania pojawi³yby siê, gdyby przekonania poparte by³y zdecydowan¹ postaw¹. Blum  tym razem id¹c za argumentacj¹
Frankfurta12, w jakiej mierze g³osz¹c cytowan¹ ju¿ myl Christine Korsgaard  zastanawia siê nad odró¿nieniem tego, co w nas zewnêtrzne i co
nam siê przytrafia, od tego, czego jestemy rzeczywistymi sprawcami.
W istocie, twierdzi Blum, emocje i pragnienia przytrafiaj¹ siê nam, zatem
jestemy wobec nich bierni, natomiast racjonalny namys³ moralny jest bez
w¹tpienia naszym autentycznym tworem. Czy jednak oceniaj¹c ludzi,
zw³aszcza za ich stosunek do innych, rozdzielamy obie te warstwy? Zdaniem Bluma owa wewnêtrznoæ i zewnêtrznoæ  racje normatywne i emocjonalnie ugruntowane motywy  sk³adaj¹ siê na moraln¹ postawê i dopiero za ni¹ jestemy odpowiedzialni. Ró¿ni siê tu Blum od Frankfurta, umieszczaj¹cego osobowoæ moraln¹ na poziomie d¹¿eñ drugiego stopnia, które

11
L. Blum, Wola, uczucie, podmiot, t³um. A. Sierszulska, [w:] J. Górnicka-Kalinowska (red.), Filozofia podmiotu, Warszawa: Aletheia 2001.
12
H. Frankfurt, To¿samoæ i zewnêtrznoæ, t³um. S. Stecko, [w:] tam¿e.
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organizuj¹ i ograniczaj¹ proste emocje i motywy z ni¿szego poziomu. Zdaniem Bluma na osobowoæ moraln¹ sk³adaj¹ siê oba poziomy psychologiczne, choæ zdarza siê czasem, ¿e emocje wymykaj¹ siê spod naszej kontroli. Musimy nad sob¹ pracowaæ i æwiczyæ siê w uczuciach altruistycznych, stwarzaj¹c takie sytuacje, które wzbudzaj¹ uczucie troski i ¿yczliwoci wobec innych. Owo bycie-dla-innych (being-towards-others) jest tu
czym w rodzaju naszego self, które ma zast¹piæ arystotelesowski charakter czy pragnienia drugiego rzêdu w teorii Frankfurta. Choæ tego ostatniego Blum krytykuje, w gruncie rzeczy obie koncepcje zawieraj¹ wspólny
w¹tek. Dla Frankfurta d¹¿enia wy¿szego rzêdu  przy ca³ym ich normatywnym i racjonalnym baga¿u  s¹ ci¹gle d¹¿eniami o charakterze imperatywnym, silnie zabarwionymi emocjonalnie. Wola, która  wed³ug Frankfurta  kieruje nas ku wy¿szym moralnym pragnieniom, ograniczaj¹c proste, spontaniczne chcenia, w istocie odgrywa rolê techniczn¹, a jeli przypisaæ jej funkcje organizowania naszej osobowoci, to ostatecznie osi¹gniêta dziêki niej dyscyplina moralna wspiera siê na strukturze emocjonalnej. Przekonania jedynie przy udziale silnych w³aciwych uczuæ tworz¹
nasz¹ sylwetkê moraln¹. Tyle tylko, ¿e o ile dla Frankfurta osobowoæ
moralna jest konstrukcj¹, która mo¿e siê zrealizowaæ w ¿yciu indywidualnym, Blum widzi tê mo¿liwoæ tylko w konfrontacji z innymi ludmi. Obaj
myliciele dostrzegaj¹ wartoæ idei Arystotelesa  mimo i¿ przy drobnych
okazjach nie szczêdz¹ mu s³ów krytyki. Sylwetka moralna, a wiêc silnie
ukonstytuowana wola, mo¿liwa jest dziêki strukturze uczuæ. Chcia³oby siê
rzec, ¿e to przekonania s¹ wobec nas zewnêtrzne, poniewa¿ nie s¹ przedmiotem wyboru, podobnie jak wiedza, która  raz nabyta  jest naszym
udzia³em, czy tego chcemy, czy nie. W tym sensie nie mamy wp³ywu na jej
kszta³t, a wiêc jestemy wobec niej bierni13. O naszej moralnej aktywnoci
decyduje natomiast struktura emocjonalna  Arystotelesowska wola  trzymaj¹ca w ryzach nasze przypadkowe motywy i sk³onnoci. Jeli przyj¹æ,
¿e ma ona charakter wzglêdnie trwa³y, ¿e wyuczone i zakorzenione w nas
poprzez nawyk cnoty tworz¹ tward¹ strukturê charakterologiczn¹  mo¿na
j¹ uznaæ za ród³o moralnej to¿samoci. W tym punkcie ³¹czy siê teoria

13
Por. M. Smith, P. Pettit, Freedom in Belief and Desire, [w:] Human Action, Deliberation and Causation, (ed.) J. Bransen, S.E. Cuypers, New York: Kluwer Academic
Publishers 1998.
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Williamsa, Bluma i  przy pewnej arystotelesowskiej interpretacji  teoria
Frankfurta.
Trudno podsumowaæ te rozwa¿ania. Przypomnia³am w nich kilka projektów filozoficznych, w których konstrukcja podmiotowoci ludzkiej ukazana jest na tle klasycznego pytania o rolê racji normatywnych i emocjonalnych motywów w naszych moralnych wyborach. W istocie zarówno to¿samoæ osobowa, jak i podmiotowoæ moralna to pojêcia projektuj¹ce pewn¹
rzeczywistoæ psychologiczn¹ z jednej strony i normatywn¹ z drugiej 
pojêcia przydatne bez w¹tpienia w ¿yciu spo³ecznym, s¹downictwie czy
pedagogice, jednak rozbijaj¹ce siê o fakt nierzadko podnoszony w rozwa¿aniach o to¿samoci osobowej: jestemy czêci¹ naturalnego obserwowalnego wiata, ale te¿ sami jestemy wszechwiatem dla nas samych. St¹d
zasadniczo ró¿ni¹ siê pierwszoosobowe analizy takiego fenomenu, jakim
jest ludzkie sumienie, od analiz w trzeciej osobie, traktuj¹cych podmiotowoæ moraln¹ jako psychologiczny fakt naturalny potocznie zwany charakterem. Jednak te dwa jêzyki trudno od siebie oddzieliæ, a gdyby to siê
nawet uda³o, obraz indywidualnej rzeczywistoci moralnej z pewnoci¹ by³by niepe³ny.

REASONS, MOTIVES, AND MORAL IDENTITY
Summary
The Author asks what is moral identity: is it psychological or only heuristic being;
is it normative structure dependent on reason or something dependent on emotional
motives; is it a kind of reaction and behavior or a specific indescribable experience? Article shows several philosophical projects to construct moral subjectivity.
Author claims that both personal identity and moral subjectivity are concepts referring to psychological reality and normative reality. They are useful for social life,
law and pedagogy but philosophically controversial. We are part of empirical world
and we are universe for ourselves. There are first-person analyses of human conscience and third-person analyses of human character as natural fact. These are two
main ways to treat moral subjectivity.
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Wstêp
Nie ma potrzeby osobno wywodziæ, ¿e badania nad wolnoci¹, prowadzone od antycznych pocz¹tków refleksji filozoficznej, ujawni³y niebywa³¹
z³o¿onoæ tego tematu. Odwo³uj¹c siê do historii filozofii wiemy, ¿e nie
istnieje jeden sposób pojmowania wolnoci. Z pojêciem tym wi¹¿e siê ca³y
zbiór (dzisiaj powiemy: ca³y pakiet) problemów, które omawia siê w obrêbie ró¿nych dyscyplin filozoficznych. S¹dzê jednak, ¿e istnieje w tym zbiorze pewna kwestia zasadnicza, decyduj¹ca dla wiêkszoci sporów, jakie
prowadzi siê w tej sprawie. Jej sens sprowadza siê do dwóch cile ze sob¹
powi¹zanych pytañ: 1) czy istnieje wolna wola oraz 2) czy jest ona koniecznym warunkiem wolnoci cz³owieka? Aby unikn¹æ nieporozumieñ
Przemys³aw Gut, dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowo¿ytnej i Wspó³czesnej
KUL. Zajmuje siê g³ównie filozofi¹ nowo¿ytn¹, zw³aszcza metafizyk¹ i epistemologi¹
XVII wieku, oraz filozofi¹ wspó³czesn¹, szczególnie teori¹ dzia³ania. Autor ksi¹¿ek:
Leibniz  myl filozoficzna w XVII wieku (Wroc³aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego 2004) oraz (wspólnie z J. Czerkawskim) Stefan Swie¿awski osoba i dzie³o
(Lublin: Wydawnictwo KUL 2006).
*
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znaczeniowych, wyjanijmy sobie, ¿e terminu wolna wola, o który w tych
pytaniach chodzi, u¿ywam na okrelenie pewnej w³adzy lub instancji umys³owej zdolnej do rozpoczynania nowego dzia³ania oraz wyboru miêdzy
alternatywnymi mo¿liwociami. Te dwa aspekty, z których pierwszy wyra¿a ideê sprawstwa (mam w sobie moc sprawiæ), drugi ideê wyboru (mam
moc wybraæ tak lub inaczej) uwa¿ano tradycyjnie za podstawowe funkcje
wolnej woli. W takim znaczeniu bêdê rozumia³ dalej ten termin1.
Dla wielu filozofów istnienie takiej w³adzy wydawa³o siê czym absolutnie niezbywalnym. Jej istnienie uwa¿ali wrêcz za prawdê a priori.
Uzasadniono to w ten sposób, ¿e nie tylko wolnoæ, lecz równie¿ odpowiedzialnoæ moralna zak³ada istnienie takiej w³adzy. Wolnoæ jest wykluczona tam, gdzie to, co cz³owiek czyni i dlaczego to czyni podlega determinacji przez zewnêtrzne lub wewnêtrzne przyczyny. Jedynie pod warunkiem,
¿e nasze postanowienia i dzia³ania wyp³ywaj¹ z samej tylko woli, wykraczaj¹cej poza zdeterminowanie, jest w stanie zrealizowaæ siê wolnoæ i odpowiedzialnoæ. Gdyby sprawca nie dysponowa³ czym takim jak wolna
wola, to przypisywanie mu wolnoci, a tym samym obarczanie go odpowiedzialnoci¹, by³oby nonsensem.
Mimo niebywa³ej si³y tego pogl¹du, jaki nada³y mu autorytety filozoficzne i religijne, pocz¹wszy od rewolucji naukowej w XVII wieku pojawiaæ zaczê³y siê g³osy podwa¿aj¹ce przekonania co do istnienia wolnej
woli oraz co do istotnego zwi¹zku wolnoci z woln¹ wol¹. Autorem, który
jako pierwszy ostro zaatakowa³ doktrynê wolnej woli, by³ Baruch Spinoza.
W swoim dziele ¿ycia  Etyce  doszed³ do wniosku, ¿e wolna wola jest
iluzj¹, a przeto wszelkie próby budowania wolnoci cz³owieka na domniemanej wolnej woli bior¹ siê z niezrozumienia wiata i trzeba je uznaæ za
przejaw zmitologizowanej lub antropomorficznej wizji wiata. Ale jednoczenie  o czym siê niekiedy zapomina  wysun¹³ tezê, ¿e ca³y problem
wolnoci cz³owieka mo¿e zostaæ rozstrzygniêty bez postulowania istnienia
tak specjalnej w³adzy jak wolna wola2.

Por. H. Arendt, Wola, t³um. R. Pi³at (zw³aszcza rozdz. I), Warszawa: Czytelnik 2002;
R. Kane, A Contemporary Introduction to Free Will, Oxford 2005, s. 67.
2
Zob. Spinoza, Etyka w porz¹dku geometrycznym dowiedziona, czêæ II, twierdzenie
48, s. 128 oraz czêæ IV, twierdzenie 68, dowód, s. 315, t³um. I. Mylicki, Warszawa:
PWN 1954.
1
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Pogl¹d Spinozy, chocia¿ nie od razu sta³ siê popularny, zyskiwa³ jednak z biegiem czasu coraz to nowych zwolenników. W myli nowo¿ytnej
by³ on rozwijany w wielu postaciach, ale ich wspólny w¹tek by³ za ka¿dym
razem ten sam: istnienie w³adzy takiej jak wolna wola jest nieporozumieniem. Najbardziej radykaln¹ wersjê tego przekonania, jak¹ znam, znaleæ
mo¿na u Hegla, Schopenhauera i Nietzschego. Ten ostatni z w³aciwym
sobie radykalizmem uwa¿a³ nawet doktrynê wolnej woli za najfatalniejsze
fa³szerstwo wymylone po to tylko, by s³u¿y³o za narzêdzie kary3. W XX
wieku pogl¹d Spinozy zyskiwa³ coraz wiêksze uznanie. Wielu autorom
wydawa³o siê, ¿e wnioski, jakie p³yn¹ z nauki, s¹ sprzeczne z przekonaniem o istnieniu tak szczególnej w³adzy jak wolna wola. S¹dzono, ¿e jeli
wci¹¿ chcemy ocaliæ wolnoæ w rodzaju ludzkim, to musimy j¹ uj¹æ w taki
sposób, który nie zak³ada przyjêcia wolnej woli4.
Ten pogl¹d, opowiadaj¹cy siê przeciw wolnej woli jako podstawie
wolnoci cz³owieka, jest w³anie przedmiotem obecnych rozwa¿añ. Rozpocznê od naszkicowania powodów, z jakich zrodzi³a siê tendencja do ujmowania wolnoci cz³owieka bez wolnej woli. Potem zwrócê uwagê na
pewien sens pojêcia wolnoæ, za którym argumentowali niektórzy myliciele odrzucaj¹cy istnienie wolnej woli. Nastêpnie rozwa¿ê pewne trudnoci, na jakie natrafia tak naszkicowany pogl¹d. Rozwa¿ania zakoñczê odpowiedzi¹ na pytanie, które postawi³em w tytule mojego artyku³u, a wiêc:
czy mo¿liwa jest wolnoæ bez wolnej woli?

Cyt. za H. Arendt, Wola, s. 26.
Z takim podejciem do problemu wolnoci spotykamy siê u wielu wspó³czesnych
autorów. Znanym przyk³adem jest m.in. propozycja G. Rylea, który pisa³: Mam nadziejê, ¿e obalê doktrynê g³osz¹c¹ istnienie jakiej W³adzy, niematerialnego Narz¹du
czy Instancji (jak owa teoria przedstawia wolê), obalaj¹c tym samym pogl¹d o istnieniu
procesów lub czynnoci okrelanych jako akty woli. Muszê jednak z miejsca uprzedziæ,
¿e ten negatywny wynik nie przekrela rozró¿nieñ, które czynimy zupe³nie poprawnie
miêdzy czynnociami «dobrowolnymi» i «niedobrowolnymi» oraz miêdzy osobami o «silnej woli» i «s³abej woli». Przeciwnie, uwalniaj¹c te pojêcia od zwi¹zków z absurdaln¹
hipotez¹ wyjani siê lepiej ich sens (Czym jest umys³, t³um. W. Marciszewski, Warszawa: PWN 1970, s. 118).
3
4
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I
Pierwsz¹ i chyba najczêciej spotykan¹ lini¹ argumentacji za wyeliminowaniem wolnej woli z rozwa¿añ nad wolnoci¹ cz³owieka jest sugestia, ¿e istnienia wolnej woli nie mo¿na uzgodniæ z obecnym w wiecie
determinizmem przyczynowym. Jeli przyczynowy determinizm jest prawdziwy w obszarze ca³ego makrowiata, a wiele wskazuje na to, ¿e jest tak
w³anie, to musi to oznaczaæ tylko jedno: ¿e nie ma w nim miejsca na jak¹
w³adzê zdoln¹ do zaczynania czego bez przyczyny lub na w³adzê wyboru.
W rezultacie ka¿de zdarzenie, ³¹cznie z ludzkim postanowieniem i dzia³aniem, musi byæ objête przyczynowoci¹, a wiêc podlegaæ przyczynowej
strukturze i dzia³aj¹cych na niej prawach.
Wielu autorów analizuj¹cych to zagadnienie uwa¿a, ¿e wniosek ten
mo¿na dodatkowo wzmocniæ, pokazuj¹c, ¿e nie podwa¿a go  wbrew niektórym g³osom  ani fizyka kwantowa dopuszczaj¹ca brak zdeterminowania na poziomie cz¹stek, ani te¿ nasze subiektywne poczucie wolnoci woli.
Jeli chodzi o indeterminizm na poziomie cz¹stek, to pokazuje siê, ¿e
wcale nie wspiera on doktryny wolnej woli. Po pierwsze dlatego, ¿e indeterminizm na poziomie cz¹stek nie dowodzi indeterminizmu na poziomie takich obiektów jak mózg czy nawet pojedynczy neuron, które w porównaniu z pojedynczymi cz¹stkami s¹ obiektami tak wielkimi, ¿e ma³o
prawdopodobne staje siê ich «odchylenie» od oczekiwanych zachowañ5.
Po drugie, indeterminizm na poziomie cz¹stek zupe³nie nie dowodzi, ¿e
umys³ mo¿e wp³ywaæ na tory tych cz¹stek. Dlatego, jak zauwa¿a m.in. John
R. Searle, indeterministyczne zachowanie cz¹stek nie jest dowodem na
to, ¿e istnieje, lub mog³aby istnieæ, jaka umys³owa energia wolnej woli
cz³owieka, kieruj¹ca cz¹steczki tam, gdzie bez niej by siê nie znalaz³y6.
Po trzecie, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w niedalekiej przysz³oci pojawi siê
odmienna interpretacja fizyki kwantowej, która oka¿e siê deterministyczna7. Wszystko to ³¹cznie prowadzi do wniosku, ¿e z punktu widzenia fizyki
R.C. Weatherford, Determinizm, [w:] Encyklopedia filozofii, pod red. T. Hondericha, t³um. J. £oziñski, Poznañ: Zysk i S-ka 1998, s. 153.
6
J.R. Searle, Umys³, mózg i nauka, t³um. J. Bobryk, Warszawa: Wydawnictwo CiS
i W.A.B. 1995, s. 78.
7
Zob. T. Honderich, Ile mamy wolnoci? Problem determinizmu, t³um. A. Florek,
Poznañ 2001, s. 6982; R. Kane, A Contemporary Introduction to Free Will, s. 710.
5
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nie ma podstaw, by wierzyæ w istnienie tak szczególnej w³adzy jak wolna
wola.
Z kolei gdy chodzi o subiektywne poczucie istnienia wolnej woli, to
pokazuje siê, ¿e samo to poczucie ma swoj¹ przyczynê. Bierze siê mianowicie st¹d, ¿e mamy wiadomoæ w³asnych postanowieñ i dzia³añ, lecz nie
znamy przyczyn, których determinacji podlegamy. I tylko dlatego interpretujemy tê sytuacjê jako rzekomy dowód, ¿e nasze dzia³ania zale¿¹ ca³kowicie od nas samych, i tworzymy przekonanie, ¿e choæ zrobilimy jedn¹ rzecz,
moglimy zrobiæ inn¹8. Nastêpnie pokazuje siê, ¿e znanych jest nam wiele
badañ empirycznych popieraj¹cych powy¿sz¹ interpretacje z³udnego poczucia wolnej woli. Niektóre z nich pochodz¹ z badañ nad zachowaniami
automatycznymi, b³êdami w predykacji w³asnych uczuæ, z³udzeniami wiadomego sprawowania nad sob¹ kontroli czy zjawiskami hipnozy9. Wszyst8
W ten w³anie sposób argumentowa³ m.in. Spinoza, wskazuj¹c, ¿e subiektywne poczucie wolnoci podczas decydowania i dzia³ania wcale nie dowodzi rzeczywistej wolnoci. Oto jak formu³uje on tê myl w licie do Schullera z 1674 r.: A teraz zechciej, ze
swej ³aski, wyobraziæ sobie, ¿e kamieñ, kontynuuj¹c swój ruch, myli i wie, ¿e stara siê
w miarê mo¿noci ruch swój nadal przed³u¿yæ. Ów kamieñ, jako ¿e ma wiadomoæ
w³asnego wysi³ku, a nie jest bynajmniej obojêtny, bêdzie przewiadczony o tym, ¿e jest
najzupe³niej wolny i tylko z tej racji nadal trwa w swoim ruchu, i¿ tego pragnie. Otó¿
i owa wolnoæ ludzka, której posiadaniem wszyscy siê che³pi¹, a która na tym tylko
polega, ¿e ludzie wiadomi s¹ swoich popêdów, niewiadomi natomiast przyczyn, których determinacji podlegaj¹. Tak to dziecko jest przekonane, ¿e swobodnie pragnie mleka, rozz³oszczony ch³opiec  ¿e chce siê zemciæ, tchórzliwy  ¿e chce uciekaæ. Podobnie myli pijany, ¿e na mocy swobodnego postanowienia mówi co, co póniej, na trzewo, wola³by, i¿by nie zosta³o powiedziane. Tak samo ob³¹kany, gadu³a i mnóstwo innych ludzi tego gatunku wyobra¿a sobie, i¿ postêpuje na mocy swobodnego postêpowania umys³owego, nie za  ¿e bodce zewnêtrzne wprawiaj¹ ich w ruch. I nie³atwo siê
ludziom wyzwoliæ od tego przes¹du, jako ¿e wszystkim jest on wrodzony (List LVIII,
[w:] Listy mê¿ów uczonych do Benedykta de Spinozy oraz odpowiedzi autora wielce
pomocne dla wyjanienia jego dzie³, t³um. L. Ko³akowski, Warszawa: PWN 1961, s. 262).
Podobny argument znajdujemy u Schopenhauera w jego s³ynnej rozprawie O wolnoci
wolnej woli.
9
Najbardziej znane i szeroko dyskutowane eksperymenty maj¹ce wykazaæ, ¿e subiektywne poczucie wolnoci dzia³ania i wyboru jest z³udzeniem, przeprowadzili B. Libet (Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action, The Behavioral and Brain Sciences 8 (1985), s. 529566; Do We Have Free Will,
[w:] The Oxford Handbook of Free Will, ed. R. Kane, Oxford, s. 551564), J. Brasie-Neto (Focal Transcranial Magnetic Stimulation and Response Bias in a Forced
Choice Task, Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 55 (1992), s. 964
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kie one prowadz¹ do wniosku, ¿e samowiedza czy samowiadomoæ nie
ukazuj¹ nam rzeczywistej wolnoci. Wolnoæ polegaj¹ca na podejmowaniu w³asnych decyzji przez bezprzyczynowy z natury akt woli jest po prostu z³udzeniem. W istocie robimy to, do czego zostalimy zdeterminowani
przez poprzedzaj¹ce decyzjê przyczyny i nie jest mo¿liwe, aby to, co siê
sta³o, nie sta³o siê jedynie za spraw¹ samego aktu woli.
Druga linia, któr¹ proponuj¹ niektórzy autorzy krytykuj¹cy woln¹ wolê,
jest nieco inna. W odró¿nieniu od poprzedniej jej zamierzeniem nie jest
wykazanie nieistnienia wolnej woli, lecz pokazanie, ¿e przyjêcie wolnej
woli jako podstawy wolnoci jest w istocie rezygnacj¹ z wolnoci w wartociowym dla nas sensie. Oto jak przebiega ta argumentacja. Najpierw dowodzi siê, ¿e wolnoæ zak³adaj¹ca istnienie wolnej woli implikuje przypadkowoæ. Nastêpnie dowodzi siê, ¿e przypadkowoæ wyklucza wolnoæ, poniewa¿ wolne dzia³anie zak³ada pewien stopieñ kontroli przez podmiot,
tymczasem przypadkowoæ jest z natury niekontrolowana10. W rezultacie,
chc¹c uchroniæ siê od przypadkowoci, nale¿y uznaæ, ¿e istota wolnoci

966) oraz Daniel Wegner (The Illusion of Conscious Will, Cambridge 2002; D. Wegner,
T. Wheatly, Apparent Mental Causation: Sources of the Experience of Will, American
Psychologist 54 (1999), s. 480491). Eksperyment Libeta wygl¹da³ nastêpuj¹co: badani zostali pod³¹czeni do aparatury rejestruj¹cej nerwow¹ aktywnoæ mózgu oraz poproszeni, by zapocz¹tkowali dowolny ruch d³oni w dowolnie wybranej przez siebie chwili.
Okaza³o siê, ¿e decyzja o wykonaniu ruchu pojawia³a siê oko³o 200 milisekund przed
wykonaniem ruchu. Zaskakuj¹ce jednak¿e by³o to, ¿e narastanie aktywnoci mózgu pojawia³o siê u badanych oko³o 550 milisekund przed wykonaniem ruchu, czyli oko³o 350
milisekund przed tym, nim podjêli decyzjê, ¿eby wykonaæ ruch d³oni¹. Odwo³uj¹c siê
do wyników tego eksperymentu, Libet wysun¹³ wniosek, ¿e wiadomy wybór ma swoje
ród³o w niewiadomych procesach zachodz¹cych w mózgu. A w zwi¹zku z tym to nie
wiadomy wybór jest ród³em dzia³ania, lecz jest nim niewiadomy obszar mózgu, który
reguluje i naszym dzia³aniem, i naszym myleniem. Podobne wnioski sformu³owa³ Wegner. Czy wyniki eksperymentu Libeta rzeczywicie uprawniaj¹ do takich wniosków? Do
dzisiaj toczy siê w tej sprawie o¿ywiona dyskusja wród filozofów. Zob. A. Mele (Strength
of Motivation and Being in Control: Learning from Libet, American Philosophical
Quarterly 34 (1997), s. 319332) oraz T. OConnora (Freedom with a Human Face,
Midwest Studies in Philosophy 2005).
10
Szersze omówienie tego argumentu znajduje siê m.in. u P. van Iwagena (An Essay
on Free Will, Oxford: Clarendon Press 1983, rozdz. IV) oraz u T.A. Warfielda (Kompatybilizm i inkompatybilizm: wybrane argumenty, Roczniki Filozoficzne 56 (2006),
nr 1, s. 227233, t³um. M. Iwanicki, M. Polanowska).
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nie mo¿e le¿eæ w wolnej woli, o ile wolnoæ ma mieæ wartociowy sens,
lecz musi tkwiæ w czym innym.
Ten sam argument bywa niekiedy formu³owany jeszcze inaczej. Otó¿
powiada siê, ¿e uznaj¹c pojmowanie wolnoci jako funkcjê wolnej woli,
trzeba odrzuciæ ka¿de mo¿liwe do uznania wyjanianie w odniesieniu do
ludzkiego dzia³ania. Skoro postanowienie wydane przez woln¹ wolê, przes¹dzaj¹ce o tym, jakie dzia³anie nast¹pi, nie jest uwarunkowane przez poprzedzaj¹ce je przyczyny, to p³ynie st¹d wniosek, ¿e nie mo¿emy tego dzia³ania w ¿aden sposób wyjaniæ. A to wydaje siê sprzeczne z traktowaniem
ludzi jako inteligentnych podmiotów, których dzia³ania mo¿na zrozumieæ11.
I wreszcie, trzecia linia argumentacji zmierza do pokazania, ¿e odpowiedzialnoæ moralna daje siê poj¹æ w taki sposób, który nie wymaga przyjêcia wolnej woli: cz³owiek mo¿e byæ odpowiedzialny za to, co uczyni³,
nawet jeli nie dysponowa³ mo¿liwoci¹ wyboru, tj. nie mia³ mo¿liwoci
post¹pienia inaczej, ni¿ faktycznie post¹pi³.
Oto pewien wariant tego rodzaju argumentacji, który w literaturze
filozoficznej nazywa siê argumentacj¹ w duchu Frankfurta. Wyobramy
sobie nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Jan postanowi³, ¿e na najbli¿szym zebraniu
zarz¹du firmy bêdzie g³osowaæ za odwo³aniem obecnego prezesa, przy tym
Jan zdaje sobie sprawê, ¿e jego g³os bêdzie rozstrzygaj¹cy. Nadchodzi dzieñ
zebrania i Jan g³osuje tak, jak wczeniej postanowi³. Doæ wiarygodne
wydaje siê powiedzenie, ¿e w tym wypadku Jan jest odpowiedzialny za
odwo³anie prezesa, zarobi³ przecie¿ to, co w³anie chcia³. Dodajmy nastêpnie do tej sytuacji, ¿e koledze Jana, Piotrowi, bardzo zale¿a³o na tym,
by Jan g³osowa³ za odwo³aniem prezesa. W tym celu monitorowa³ przez
ca³y czas stan umys³u i dzia³ania Jana za pomoc¹ urz¹dzenia kontroluj¹cego jego umys³ i by³ gotów zmusiæ go do g³osowania za odwo³aniem prezeW taki sposób argumentowa³ np. A. Schopenhauer: Gdybymy przyjêli wolnoæ
woli, to ka¿da ludzka czynnoæ by³aby cudem, który nie daje siê wyt³umaczyæ  skutkiem bez przyczyny (O wolnoci wolnej woli). Aby odrzuciæ ten argument, próbuje siê
pokazaæ, ¿e istniej¹ inne typy wyjaniania ni¿ wyjanianie przyczynowe (np. zdaniem
T. Nagela konkretnie musi to byæ wyjanienie zwi¹zane cile z punktem widzenia podmiotu dzia³aj¹cego  Widok znik¹d, t³um. C. Ciesielski, Warszawa 1997, s. 140 i n.) lub,
jak dowodzi³ M. Scheler (Wolnoæ, mi³oæ, wiêtoæ, t³um. G. Sowiñski, Kraków: Znak
2004, s. 81 i n.), ¿e wyjanianie jest czym ró¿nym od rozumienia (Scheler s¹dzi³ nawet,
¿e wyjanianie i rozumienie maj¹ siê do siebie na odwrót: cz³owiek jest tym bardziej niezrozumia³y, im bardziej on i jego ¿ycie s¹ wyjanialne).
11
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sa, gdyby tylko Jan wykaza³ najmniejsz¹ oznakê, ¿e nie zrobi tego sam.
Interwencja Piotra nie by³a jednak potrzebna. Jan nie wycofa³ siê z wczeniej podjêtego postanowienia i zrobi³ to, co sam chcia³.
W przedstawionej sytuacji Jan nie mia³ ¿adnej mo¿liwoci wyboru.
Gdyby nie zrobi³ tego, co sam chcia³, zosta³by do tego zmuszony interwencj¹ Piotra, która jednak okaza³a siê zbêdna. Zdaniem wielu autorów tego
rodzaju sytuacje mo¿na uznaæ za przypadki odpowiedzialnoci bez wolnej
woli (tj. bez mo¿liwoci wyboru miêdzy alternatywnymi mo¿liwociami).
W konsekwencji pokazuje to, dlaczego chybiony jest pogl¹d, który zak³ada, ¿e bez wolnej woli nie mo¿na obarczaæ cz³owieka odpowiedzialnoci¹
za jego czynny.

II
Na tak naszkicowane argumenty powo³uj¹ siê przeciwnicy wolnej woli,
twierdz¹c, ¿e taka w³adza jak wolna wola po prostu nie istnieje. A nadto, ¿e
jej istnienie nie jest wcale potrzebne ani w zastosowaniu do wolnoci, ani
te¿ w zastosowaniu do kwestii moralnej odpowiedzialnoci za czyn. Ich
zdaniem to wystarcza, aby ca³e nasze pojêcie tego, czym jest wolnoæ i odpowiedzialnoæ, kszta³towaæ bez postulowania wolnej woli.
St¹d rodz¹ siê ich kolejne postulaty, ¿eby  po pierwsze  na bok
od³o¿yæ popularny pogl¹d, ¿e wolnoæ cz³owieka polega na dysponowaniu
swobod¹ wyboru miêdzy alternatywnymi mo¿liwociami, i  po drugie 
¿eby (co jest najistotniejsze) zespoliæ wolnoæ cz³owieka z najpe³niejsz¹
wiedz¹ o rzeczywistoci opart¹ na znajomoci jej przyczynowo-skutkowego porz¹dku. S¹dz¹, ¿e wolnoæ cz³owieka, jeli jest naprawdê mo¿liwa,
musi polegaæ na postanowieniach i dzia³aniach, które licz¹ siê z wiedz¹
o wiecie. W konsekwencji  dowodz¹  ¿e jedynym rzeczywistym ród³em wolnoci w rodzaju ludzkim jest rozum, dziêki któremu mo¿emy poznaæ porz¹dek rzeczywistoci. I tylko przez odniesienie do rozumu daje siê
wyt³umaczyæ, na czym polega wolnoæ cz³owieka, a na czym jej brak. Taka
w³anie odmiana wolnoci jest  ich zdaniem  jedynie mo¿liwa, poniewa¿ nie sprzeciwia siê ogólnie wa¿nej przyczynowoci12.
12
Nale¿y podkreliæ, ¿e teoria wolnoci oparta na zespoleniu wolnoci i rozumu, której rzecznikami byli Spinoza i Hegel, to nie jedyna koncepcja wolnoci bez wolnej woli.
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Przy tym znaczeniu wolnoci cz³owiek okazuje siê wolny wówczas,
gdy robi u¿ytek ze wskazañ rozumu. ¯ycie wed³ug wskazañ rozumu nie
oznacza jednak kierowania siê subiektywnymi przewiadczeniami czy
mniemaniami jednostkowymi, lecz polega na uzgodnieniu swojego postêpowania z wiedz¹ o rzeczywistoci. Znaczy to, ¿e cz³owiek jest wolny w tej
mierze, w jakiej rozumie siebie i wiat oraz czyni z tego zasadê w³asnego
postêpowania. Im bardziej zatem  powiada to ujêcie  cz³owiek dzia³a
pod wp³ywem racjonalnych myli, które w prawdziwy sposób prezentuj¹
mu jego sytuacjê, tym bardziej staje siê wolny. Co wiêcej, dziêki potêdze
rozumu, który kroczy drog¹ racjonalnej myli, cz³owiek zyskuje autonomiê, poniewa¿ uwalnia siê od zewnêtrznych uwarunkowañ lub ograniczeñ,
które mog¹ pobudzaæ go do dzia³añ, jakich faktycznie nie chcia³by podj¹æ.
Przy tym pojmowaniu wolnoci, jak widaæ, to nie po prostu dysponowanie
wyborem miêdzy alternatywnymi mo¿liwociami jest sensem wolnoci.
Prawdziwym sensem wolnoci jest raczej to, by nasze dzia³ania by³y nastêpstwem racjonalnych myli, a nie skutkiem przyczyn zmuszaj¹cych nas
do tego, czego faktycznie nie chcielibymy przedsiêwzi¹æ. W rezultacie
cz³owiek jest najbardziej wolny, a tak¿e czuje siê najbardziej wolny, gdy
dzia³a zgodnie z tym, za czym przemawiaj¹ racje rozumu13.
Brakiem wolnoci  przy tym ujêciu  jest natomiast stan, kiedy postêpowaniem cz³owieka rz¹dz¹ nieracjonalne myli. Myli tego rodzaju nie
tylko parali¿uj¹ os¹d, lecz powoduj¹ dzia³ania, które chocia¿ s¹ skutkiem w³asnych chêci cz³owieka, nie s¹ w sensie cis³ym wolne. Fakt ten nie
oznacza bynajmniej  powiada to ujêcie  ¿e cz³owiek, wykonuj¹c dzia³ania pod wp³ywem irracjonalnych myli, nie ponosi za nie odpowiedzialnoci. Brak adekwatnej wiedzy, o ile nie jest skutkiem rzeczywistego ograniczenia zdolnoci umys³owych, nie eliminuje odpowiedzialnoci za czyn.
Niefrasobliwoæ, beztroska czy lekkomylnoæ s¹ przewinami, za które

Wydaje siê, ¿e najbardziej rozpowszechnion¹ koncepcj¹ wolnoci bez wolnej woli jest
ta, która wychodzi z za³o¿enia, ¿e wolnoæ ma charakter negatywny, oznacza bowiem
brak przymusu lub bariery. W rezultacie cz³owiek jest wolny wtedy, gdy mo¿e robiæ to,
co chce. Z takim ujêciem spotykamy siê u T. Hobbesa, D. Humea, A. Schopenhauera,
J.S. Milla i u wielu wspó³czesnych kompatybilistów.
13
W taki w³anie sposób myla³ o wolnoci Spinoza (S. Hampshire, Spinoza and Idea
of Freedom, [w:] M. Grene (ed.) Spinoza: A Collection of Critical Essays, Garden City:
Doubleday/Anchor Press: 1973, s. 297317).
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sprawca ponosi odpowiedzialnoæ. Jedynym praktycznym nastêpstwem takich sytuacji jest to, ¿eby zbyt ³atwo nie poddawaæ siê moralizatorskim
zapêdom oraz to, ¿e niekiedy lepsz¹ reakcj¹ jest zastanowienie siê nad
mo¿liwoci¹ pomocy, zanim zacznie siê potêpiaæ. Do tego wszak¿e, jak
pisa³ Spinoza, potrzeba wiedzy, umiejêtnoci i czujnoci14.

III
Tak przedstawia siê pogl¹d ujmuj¹cy wolnoæ cz³owieka bez wolnej
woli. Jak widaæ, ma on swoje racje i niejednokrotnie s¹ to racje powa¿ne.
Dyskusja z nim nie jest wcale ³atwa. S¹dzê, ¿e nie mo¿na siê z nim rozprawiæ, g³osz¹c po prostu, i¿ nie respektuje on naszych zdroworozs¹dkowych
intuicji, b¹d sugeruj¹c, ¿e jest nonsensem przeczyæ temu, co w sobie bezporednio widzimy, albo odwo³uj¹c siê do powiastek w stylu Paula Bourgeta, które mia³y dowodziæ, ¿e negacja wolnej woli prowadzi nie tylko do
eliminacji etyki i religii, lecz wrêcz do wizji wiata, w którym zostaje usprawiedliwiona nawet najgorsza niegodziwoæ15.
Wydaje siê, ¿e jeli chcemy broniæ znaczenia wolnej woli dla wolnoci cz³owieka, to musimy znaleæ powa¿niejsze racje spoza poziomu zdrowego rozs¹dku. Wska¿ê tu na cztery trudnoci, które zdaj¹ siê podwa¿aæ
koncepcjê wolnoci bez wolnej woli.
Po pierwsze: mo¿na mieæ w¹tpliwoæ, czy zespolenie wolnoci z rozumem nie odbiera tej pierwszej czego istotnego. S¹dzê, ¿e nikt z nas nie
zaprotestuje, i¿ rozum jest istotnie wa¿nym sk³adnikiem wolnoci cz³owieka. Rzeczywicie nie umiem sobie wyobraziæ, ¿eby niewiedza mia³a byæ
podstaw¹ jakiejkolwiek dobrej wolnoci. Ale czy dzia³anie zgodne z rozumem jest dok³adnie tym samym, co dzia³anie wolne? Wydaje siê, ¿e jest to
tylko warunek, aby uwa¿aæ dane dzia³anie za dzia³anie autentyczne tego oto
podmiotu. Albo inaczej jeszcze: nawet jeli zgodzimy siê, ¿e krocz¹c drog¹
racjonalnej myli zyskujemy wolnoæ rozumu, to wci¹¿ nie jest to chyba to
samo, co wolnoæ cz³owieka. Wolnoæ cz³owieka dotyczy przede wszystkim
wolnoci chcenia, czyli wymaga czego wiêcej ni¿ pod¹¿ania drog¹ rozumu.

14
15

Zob. Spinoza, Etyka, IV, Dope³nienie, Rozdz. XIII, s. 326.
P. Bourget, Uczeñ.
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Wymaga mianowicie dysponowania mo¿liwoci¹ wyboru. Tymczasem w pojêciu wolnoci opartym na zespoleniu wolnoci i rozumu nie zawiera siê ¿adna mo¿liwoæ czego innego ni¿ to, co faktycznie zachodzi.
Po drugie: nie mo¿na siê nie zgodziæ z tym, ¿e przytoczony przyk³ad
Jana i Piotra pokazuje, ¿e stwierdzenie nie dysponowa³em wyborem lub
nie mog³em zrobiæ nic innego nie zawsze jest siln¹ obron¹ przeciwko
przypisywaniu odpowiedzialnoci za dzia³anie. Jan nie mia³ mo¿liwoci
post¹pienia inaczej, fakt ten jednak nie poci¹ga za sob¹ wniosku, ¿e Jan nie
ponosi odpowiedzialnoci za to, co uczyni³. Z drugiej strony jednak cz³owiek mo¿e byæ odpowiedzialny nie tylko za pope³nione dzia³anie, lecz równie¿ za zaniechanie dzia³ania. Wydaje siê, ¿e w tym drugim wypadku tylko
wtedy kto mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci, kiedy mia³ mo¿liwoæ podjêcia dzia³ania, którego zaniecha³. St¹d jeli mo¿na w niektórych
sytuacjach uznaæ, ¿e kto jest odpowiedzialny za pope³niony czyn, nawet
gdy nie mia³ mo¿liwoci wyboru innego dzia³ania, to nie wydaje siê, aby
by³o to stosowne w przypadkach zaniechania. Krótko mówi¹c: gdyby cz³owiek, który zaniecha³ jakiego dzia³ania, nie móg³ go wykonaæ, to obarczanie go odpowiedzialnoci¹ za to, ¿e go nie podj¹³, by³oby chyba czym nie
w porz¹dku, skoro nie móg³ tego uczyniæ16.
Po trzecie: w nauce, tak samo jak i w ¿yciu, nie lubimy nieuregulowanych konfliktów. Rozwi¹zujemy je najczêciej poprzez rewizjê wyjciowych za³o¿eñ lub przekonañ. Nierzadko proces godzenia antagonistycznych w stosunku do siebie przekonañ wymaga od nas daleko id¹cych modyfikacji tego, co wczeniej zaakceptowalimy. S¹dzê jednak, ¿e d¹¿enie
do rozwi¹zywania konfliktów za wszelk¹ cenê, nawet za cenê eliminacji
naszych ¿yciowych dowiadczeñ, musi wzbudzaæ w¹tpliwoæ. W Zasadach
filozofii Kartezjusz czyni nastêpuj¹c¹ uwagê, ¿e chocia¿ nie mo¿emy poj¹æ, jak nasza wolnoæ woli mo¿e wspó³istnieæ z przyczynowym determinizmem, to jednak dlaczego mamy w¹tpiæ w to, co z tak¹ si³¹ dowiadczamy
w sobie? Pisze: By³oby mianowicie absurdem, dlatego ¿e nie pojmujemy
jakiej jednej rzeczy [która byæ mo¿e z swej natury jest dla nas niepojêta 

16
Nadto przypisywanie odpowiedzialnoci zak³ada porównanie tego, co sprawca zrobi³, z tym, czego nie zrobi³, chocia¿ by³o mu to dostêpne. S¹dzê, ¿e kiedy przypisujemy
odpowiedzialnoæ sprawcy, ustalamy co wiêcej ni¿ tylko to, czy sprawca nie zosta³
przymuszony do pope³nienia czynu. Ustalamy równie¿ to, czy móg³ post¹piæ inaczej.
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P.G.], w¹tpiæ o innej, któr¹ dog³êbnie rozumiemy i której w sobie samych
dowiadczamy17.
Kluczowe w tej uwadze Kartezjusza jest to, ¿e istnienie wolnej woli
jest pierwotnym faktem wiadomoci dzia³ania lub namys³u, do którego
ka¿dy z nas ma bezporedni dostêp. Ewentualna niespójnoæ tego faktu
z panuj¹cym w wiecie determinizmem bynajmniej nie znosi jego prawdziwoci. Brak zrozumienia, w jaki sposób przyczynowo-skutkowy porz¹dek wiata mo¿e ³¹czyæ siê z woln¹ wol¹, nie mo¿e zatem s³u¿yæ za wystarczaj¹cy argument przeciw istnieniu wolnej woli. Po prostu taki jest wiat,
¿e pewne stworzenia, które w nim istniej¹, maj¹ woln¹ wolê, a inne nie.
Po czwarte: jestem przekonany, ¿e aby zachowaæ wolnoæ cz³owieka,
nale¿y dopuciæ sytuacjê, w której przy tych samych warunkach cz³owiek
mo¿e post¹piæ tak lub inaczej. A mo¿liwoæ takiej sytuacji zak³ada istnienie pewnej w³adzy, która nie jest jedynie porednim ogniwem w ³añcuchach przyczynowych, lecz mo¿e wobec tych samych przyczyn powzi¹æ
takie lub inne postanowienie. Tymczasem w koncepcji wolnoci opartym
na zespoleniu wolnoci i rozumu nie zawiera siê ¿adna tego rodzaju mo¿liwoæ. Cz³owiek w tej koncepcji nie jest w stanie w tych samych okolicznociach i przy tym samym stanie umys³u wybraæ tak lub inaczej. Zdajê sobie
sprawê, ¿e dopuszczenie takiej sytuacji rodzi niema³e trudnoci18. Osobicie jednak s¹dzê, ¿e nie ma innego wyjcia. Gdyby cz³owiek nie mia³
mo¿liwoci wyboru, zak³adaj¹c, ¿e wszystkie inne warunki pozostaj¹ niezmienione, nie by³by chyba ostatecznie wolny.
W wietle tego wszystkiego, co zosta³o powiedziane, odpowied na
pytanie, jakie postawi³em w tytule artyku³u, musi brzmieæ negatywnie.
Wolnoæ cz³owieka nie jest mo¿liwa bez wolnej woli. Mylê, ¿e tylko przy
za³o¿eniu istnienia takiej w³adzy jak wolna wola jest w stanie zrealizowaæ
siê wolnoæ polegaj¹ca na podejmowaniu w³asnych decyzji oraz dysponowaniu wyborem. Ale przez to wcale nie chcê powiedzieæ, ¿e ataki na woln¹
wolê to nieporozumienie. Po prostu z powodów, byæ mo¿e ostatecznie egzystencjalnych, nie widzê innej mo¿liwoci ocalenia wolnoci cz³owieka,
jak tylko przez postulowanie istnienia wolnej woli.

17
18

Kartezjusz, Zasady filozofii, I, 41, t³um. I. D¹mbska, Kêty: Antyk 2001, s. 41.
Zob. na ten temat: R. Kane, A Contemporary Introduction to Free Will, s. 3252.
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IS FREEDOM WITHOUT FREE WILL POSSIBLE?
Summary
The main aim of this presents paper is to critically explore the view according to
which a understanding and grasping of freedom is possible in the absence of free
will. In the first part I put forward crucial reasons on which the tendency to postulate freedom of man without free will is based. In the second part I consider the
links existing between notions of freedom and knowledge. The third part of this
paper deals with the difficulties that the theory of freedom without free will faces in
confronted with.
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Zdarza siê, ¿e uwa¿aj¹c, i¿ moralnie s³usznie by³oby, gdybymy post¹pili
w pewien sposób, postêpujemy jednak inaczej. Mo¿emy zatem wiadomie
postêpowaæ le. Inn¹ kwesti¹ jest natomiast to, czy mo¿emy uwa¿aæ, ¿e
moralnie s³usznie jest postêpowaæ w pewien sposób i nie mieæ ¿adnych
uczuæ czy pragnieñ, które choæby w minimalnym stopniu  czêsto mo¿e
nieskutecznie, ale jednak  sk³ania³yby nas do tego, aby w ten sposób postêpowaæ. O cz³owieku, który wie, lub przynajmniej jest przekonany, ¿e
moralnie powinno siê postêpowaæ w pewien sposób, a zarazem nie jest
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ale wtedy te¿ kieruj¹c siê nie wzglêdami moralnymi, a jedynie zupe³nie
egoistycznymi), powiemy, ¿e jest amoralist¹1.
Pytanie: czy istniej¹ amoralici? Stawiamy dwie tezy: 1) jeli szukaæ amoralistów, to z pewnoci¹ wród psychopatów; 2) istniej¹ psychopaci, którzy s¹ amoralistami.

Pojêcie psychopaty
Pojêcie amoralisty okrelilimy na wstêpie.
Stosujemy tu tradycyjne (prototypowe) pojêcie psychopatii  zgodnie
z precyzacj¹ Roberta D. Harea2, czyli z jego testem psychopatii, znanym
jako PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised). PCL-R ka¿e diagnozowaæ psychopatê stosuj¹c odpowiednie wpó³ustrukturyzowane wywiady z badan¹ osob¹ i korzystaj¹c z innych informacji o tej osobie (np. od policji,
wojska, lekarzy). PCL-R wyró¿nia 20 wskaników psychopatii, ka¿dy
wskanik ma trzystopniow¹ miarê (0, 1, 2). Suma punktów osi¹galnych
w diagnozie siêga od 0 do 40. Badania wykazuj¹, ¿e w zbiorze ludzi niebêd¹cych przestêpcami rednia osi¹gana w tecie PCL-R wynosi ok. 5 punktów, natomiast rednia wród przestêpców ok. 22 punktów. Od 15 do 20%
przestêpców osi¹ga co najmniej 30 punktów w skali PCL-R. Wród nieprzestêpców równie¿ mog¹ byæ osoby, które osi¹gaj¹ powy¿ej 30 punktów3. Zgodnie z PCL-R psychopat¹ nazywa siê ka¿dego, kto osi¹ga co
najmniej 30 punktów.
Owe 20 wskaników w PCL-R mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje: 1) dotycz¹ce afektywnych w³asnoci osoby i jej relacji z innymi osobami; 2) dotycz¹ce zachowañ spo³ecznych i stylu ¿ycia. W skrócie, aby nie wymieniaæ
wszystkich wskaników i opisów dodatkowych, psychopata jest osob¹:
o bardzo niskich lub ¿adnych zdolnociach empatycznych (wspó³odczuwania cierpienia lub szczêcia innych); uczuciowo oziêb³¹; niezdoln¹ do
poczucia winy, bez skrupu³ów; czêsto posiadaj¹c¹ wysokie poczucie w³asnych uprawnieñ, wysokie mniemanie o sobie; manipuluj¹c¹ innymi; wi1
[...] the amoralist is someone who recognizes the existence of moral considerations
and remains unmoved. Brink (1986), s. 30.
2
Hare (1991).
3
Hare (1996), s. 3940.
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ni¹c¹ innych; lekcewa¿¹c¹ lub gardz¹c¹ zobowi¹zaniami spo³ecznymi; nieaprobuj¹c¹ norm zachowania spo³ecznego lub nawet niemaj¹c¹ zrozumienia
tego, na czym polega istota tych norm lub jakie to s¹ normy; stosuj¹c¹, jeli
s³u¿y to jej celom, zastraszanie lub impulsywn¹ przemoc z zimn¹ krwi¹4.

Psychopatia, empatia i rozró¿nienie moralne/konwencjonalne
Wiêkszoæ zwierz¹t spo³ecznych posiada psychiczny mechanizm kontroli agresji (Violence Inhibition Mechanism, w skrócie VIM), polegaj¹cy
na tym, ¿e przemoc i agresja danego osobnika x wobec innego osobnika y
w³asnego gatunku ustaje, gdy x zauwa¿a, ¿e y okazuje mu uleg³oæ lub
choæby biernoæ i niechêæ do walki. O istnieniu VIM przekonuj¹ prace
Irenaeusa Eibl-Eibesfeldta5 i Konrada Lorenza6. VIM posiadaj¹ równie¿
ludzie, u których agresja zwyk³a ustawaæ nie tylko wobec oznak uleg³oci
lub biernoci drugiego osobnika, lecz tak¿e wobec oznak jego cierpienia 
gdy zarazem mo¿na przypuszczaæ, ¿e nie stanowi on zagro¿enia. Wed³ug
Roberta Jamesa R. Blaira brak VIM mo¿e byæ powodem zaburzeñ psychopatycznych u cz³owieka. Badacz ten uwa¿a równie¿, ¿e posiadanie VIM
jest warunkiem umiejêtnoci rozró¿niania miêdzy tym, co moralne, a tym,
co konwencjonalne7.
Powszechnie, w potocznej wiadomoci spo³eczeñstw ludzkich, odró¿nia siê czyny niezgodne z moralnoci¹ od czynów niezgodnych jedynie z przyjêt¹ konwencj¹ spo³eczn¹8. Mo¿liwe, ¿e w niektórych wypadkach granica miêdzy tym, co moralne, a tym, co (tylko) konwencjonalne
zaciera siê. Jednak zasadniczo kryteria rozró¿niania s¹ jasne: jako wykroczenia moralne traktuje siê czyny, które powoduj¹ szkodê innego lub innych9. Tymczasem wykroczenia przeciw panuj¹cym w danym spo³eczeñHare (1991, 1996); Patrick (2006); Pospiszyl (2000), s. 172176.
Eibl-Eibesfeldt (1970).
6
Lorenz (1981).
7
Blair (1995); Blair i in. (1995).
8
Turiel (1983).
9
[...] moral transgressions (e.g. hitting another, damaging anothers property) are
defined by their consequences for the rights and welfare of others  Blair i in. (1995),
s. 742.
4
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stwie konwencjom nie maj¹ na ogó³ takich konsekwencji. Konwencje spo³eczne s¹ tu rozwa¿ane jako regu³y zachowañ, które dziêki powszechnemu
stosowaniu siê ludzi do nich u³atwiaj¹ im wspó³dzia³anie, komunikacjê i interakcje. Niemal wszyscy ludzie okrelaj¹ wykroczenia moralne jako bardziej powa¿ne ni¿ wykroczenia konwencjonalne. To, ¿e okrelone czyny
kwalifikuje siê moralnie, jest czym sta³ym i jest jako co sta³ego powszechnie postrzegane, natomiast istnienie okrelonych konwencji spo³ecznych
jest czym zmiennym, co w znacznej mierze mo¿e podlegaæ modyfikacjom
powodowanym ustanowieniami w³adz czy opiniami jakich aktualnych
autorytetów spo³ecznych, i jako co zmiennego jest te¿ powszechnie postrzegane. Zdolnoæ rozró¿niania moralne/konwencjonalne stwierdza siê
u dzieci w wieku dwu i pó³ roku10, w wielu kulturach11  mo¿na wiêc przypuszczaæ, i¿ rozró¿nienie to jest uniwersalne kulturowo.
Niektórzy badacze kwestionowali poprawnoæ rozró¿nienia moralne/
konwencjonalne (dalej M/K), wskazuj¹c na takie przyk³ady, jak: 1) jazda
lew¹ stron¹ jezdni w Wielkiej Brytanii jest uwa¿ana za podpadaj¹c¹ pod
regu³ê konwencjonaln¹, a przecie¿ przekraczanie tej regu³y (w Wielkiej
Brytanii) powodowa³oby szkodê innych; 2) wed³ug brahmanów z Orissy
w Indiach jedzenie kurczaka po mierci w³asnego ojca jest wykroczeniem
moralnym, bowiem wyrz¹dza szkodê duszy ojca, a przecie¿ trudno racjonalnie uzasadniæ, ¿e Jedzenie kurczaka po mierci w³asnego ojca wyrz¹dza szkodê duszy ojca jest zdaniem sensownym, a tym bardziej prawdziwym.
Odnosz¹c siê do tego rodzaju krytyki, Blair wyra¿a s¹d, ¿e rozró¿nienie M/K jest b³êdne i nieuprawnione filozoficznie, pozostaje natomiast
wa¿ne psychologicznie12.
Aby rozstrzygn¹æ ten problem, nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e potoczna wiadomoæ moralna jest nieprecyzyjna i niekonsekwentna. Co
mo¿e kwalifikowaæ siê jako moralne, chocia¿ potocznie kwalifikowane
moralnie nie jest. Czyny pewnego typu, choæ s¹ uwa¿ane za podpadaj¹ce
jedynie pod regu³y konwencjonalne, faktycznie kwalifikuj¹ siê równie¿
moralnie. Zatem 1) jest przyk³adem bycia zarazem konwencjonalnym, jak

10
11
12

Smetana, Braeges (1990).
Zob. np. Nucci i in. (1983); Song i in. (1987).
Blair i in. (1995), s. 742 przyp. *
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i moralnym. St¹d te¿ jest widoczne, ¿e to, co jest moralnie powinne w jednym spo³eczeñstwie, mo¿e nie byæ takim w innym spo³eczeñstwie. Podobnie w odniesieniu do 2)  tu jednak kwestia rozpada siê na dwa aspekty:
jeli faktycznie dusze nie istniej¹ lub istniej¹, ale jedzenie kurczaka przez
dzieci im nie szkodzi, to wydaje siê, ¿e jedzenie kurczaka po mierci ojca
nie jest wykroczeniem moralnym; jeli jednak uczynek ten powoduje w danej kulturze szkody innym, np. zwiêksza ¿al ¿yj¹cej rodziny, to w tej kulturze jest to wykroczenie moralne.
Ze zdaniem Blaira w kwestii filozoficznej zasadnoci rozró¿niania
M/K nie mo¿na siê zatem zgodziæ. Funkcj¹ norm konwencjonalnych jest
u³atwianie, dziêki ujednoliceniu zachowañ, wspó³dzia³ania, komunikacji
i interakcji miêdzy ludmi. Na ogó³ jest tak, ¿e dzia³ania os³abiaj¹ce wspó³dzia³anie, komunikacjê i interakcjê miêdzy ludmi powoduj¹ równie¿ jakie szkody innym. Nie jest to jednak zale¿noæ uniwersalna, bowiem co,
co ma jak¹ konkretn¹ funkcjê, mo¿e tej funkcji nie spe³niaæ (albo spe³niaæ
j¹ le  tj. powoduj¹c przy tym ró¿ne efekty niepo¿¹dane). Mo¿e byæ tak,
¿e wy³amanie siê z dotychczas obowi¹zuj¹cych konwencji, np. dotycz¹cych komunikacji, inicjuje ich korzystn¹ modyfikacjê, czyli tak¹, która s³u¿y jeszcze skuteczniejszej komunikacji. Mo¿e byæ te¿ tak, ¿e pewne konwencje spo³eczne wprost nale¿y moralnie ³amaæ  tak jest na przyk³ad wtedy, gdy pewne konwencje s¹ przyczyn¹ stagnacji ekonomicznej lub gdy
jakie konwencje s³u¿¹ utrzymywaniu siê systemu totalitarnego. Konwencje spo³eczne organizuj¹ wspó³¿ycie. Nie jest jednak tak, ¿e ka¿da forma
organizacji jest równie korzystna, i nie jest tak, ¿e ka¿da jest korzystna. Nie
jest te¿ tak, ¿e im wiêkszy stopieñ organizacji ¿ycia spo³ecznego, tym wiêcej szczêcia. Wydaje siê, ¿e niekorzystne jest i zbyt s³abe (np. anarchia),
i zbyt silne (totalitaryzm) zorganizowanie spo³eczeñstwa.
Powy¿sze uwagi uprawniaj¹ do wniosku, ¿e rozró¿nienie M/K jest
sensowne i odzwierciedla ró¿nicê realn¹. Istniej¹ takie dzia³ania i takie typy
dzia³añ, które s¹ nakazane istniej¹c¹ norm¹ konwencjonaln¹ i zarazem 
blisk¹ prawdy (normy moralne s¹ bowiem nie doæ cis³e, w istocie wiêc
nale¿y liczyæ siê z wypadkami wyj¹tkowymi), podobnie brzmi¹c¹, norm¹
moraln¹. Inne s¹ nakazane norm¹ konwencjonaln¹, a nie podpadaj¹ pod
jak¹ blisk¹ prawdy normê moraln¹. Jeszcze inne s¹ nakazane norm¹ konwencjonaln¹, a zarazem podpadaj¹ pod blisk¹ prawdy normê moraln¹,
zgodnie z któr¹ nie powinno siê ich dokonywaæ.
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Psychopaci maj¹ trudnoci w rozró¿nianiu M/K. Z tym zwi¹zane jest
i to, ¿e nie rozumuj¹ oni moralnie lub rozumuj¹ moralnie na wyj¹tkowo
niskim poziomie. Rozumowanie moralne jest takim namys³em praktycznym nad czynami (w³asnymi lub innych), w którym rozwa¿a siê m.in. powinnoæ lub antypowinnoæ moraln¹ czynów. O rozumowaniu takim powiemy, ¿e jest na tym ni¿szym poziomie, im mniejsz¹ si³ê motywuj¹c¹
pozytywnie posiada myl, ¿e rozwa¿any czyn przyczynia siê do dobra innych, oraz im mniejsz¹ si³ê motywuj¹c¹ negatywnie posiada myl, ¿e rozwa¿any czyn przyczynia siê do szkody doznawanej przez innych. Im silniej
dzia³a mechanizm VIM, tym wy¿szy poziom reprezentuje rozumowanie
moralne danego osobnika13. Oczywiste jest, ¿e tak¿e: im wiêksza zdolnoæ
do empatii, tym wy¿szy poziom rozumowania moralnego. Nale¿y wiêc
stwierdziæ istnienie korelacji: wiêkszej empatii, wy¿szego poziomu rozumowania moralnego, silniejszego VIM oraz ³atwiejszego rozró¿niania
M/K z jednej strony oraz korelacji wszystkich odwrotnoci tych czynników z drugiej strony.
Blair i in.14 badali dwie grupy: 1) psychopatów i 2) wiêniów niepsychopatów, którzy zostali skazani za dokonanie morderstwa. Za psychopatê
uznano ka¿dego, kto przekroczy³ 30 punktów we wspomnianym tecie
Harea (PCL-R). Za niepsychopatê  ka¿dego, kto uzyska³ 20 lub mniej
punktów. rednia w grupie psychopatów wynosi³a 32 punkty, a w drugiej
grupie 11,20 punktów. W tym badaniu potwierdzono, ¿e psychopaci maj¹
s³abe umiejêtnoci rozró¿niania M/K. Psychopatom oraz wiêniom niepsychopatom opisywano przyk³adowe wystêpki moralne (np. dziecko w klasie uderza drugie dziecko) i wystêpki konwencjonalne (np. dziecko w klasie siedzi ty³em do nauczyciela). Nie sugerowano im jednak, ¿e opisywane
czyny s¹ wystêpkami, czyli czynami nies³usznymi, niezgodnymi z obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Pytano natomiast: Jak s¹dzisz, czy to dobrze, czy le postêpowaæ w taki sposób?. Jeli badany odpowiada³, ¿e le, pytano go: Dlaczego le jest tak postêpowaæ?. Tutaj pada³y ró¿ne odpowiedzi bêd¹ce
uzasadnieniami wydanego s¹du o z³u jakiego czynu. Wymieniane kryteria
z³a (tj. antys³usznoci) daje siê podzieliæ na: 1) czyn wyrz¹dza³ szkodê innym, powodowa³ ich cierpienie itp.; 2) czyn by³ niezgodny z obowi¹zuj¹c¹

13
14

Blair i in. (1995), s. 743.
Tam¿e, s. 741752.
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norm¹; 3) czyn by³ zachowaniem niegrzecznym; 4) czyn powodowa³ zaburzenie porz¹dku; 5) inne. Znacz¹ca ró¿nica w odpowiedziach psychopatów
i wiêniów niepsychopatów (przypomnijmy, skazanych za dokonanie morderstwa) polega³a na tym, ¿e psychopaci o wiele rzadziej wymieniali kryterium 1). Odsetek odpowiedzi, w których wymieniano to kryterium dla uzasadnienia, ¿e czyn bêd¹cy w istocie wystêpkiem moralnym by³ z³y, wynosi³
u psychopatów 3,75, a u wiêniów niepsychopatów 27,5. Natomiast odsetek odpowiedzi, w których wymieniano to kryterium dla uzasadnienia, ¿e
czyn bêd¹cy w istocie wystêpkiem konwencjonalnym by³ z³y, wynosi³
u pierwszych 0,00, a u drugich 2,515.
Okazuje siê wiêc, ¿e dla psychopatów myl, ¿e postêpuj¹c w jaki
sposób wyrz¹dza siê szkodê, krzywdê drugiej osobie, nara¿a siê j¹ na cierpienie, ma znacznie mniejsz¹ si³ê motywuj¹c¹ negatywnie. Poniewa¿ wzgl¹d
na dobro innych ma dla nich niewielkie znaczenie praktyczne, trudno jest
im dokonywaæ rozró¿nienia M/K.
Cz³owiek, który z ³atwoci¹ zdaje sobie sprawê z ró¿nicy M/K, sk³onny jest w ocenianiu dzia³añ jako moralnie powinnych lub antypowinnych
kierowaæ siê naczelnym kryterium moralnym, tj. tym, czy dzia³anie przyczynia siê do dobra  rozumianego jako przyjemnoæ (lub przerwanie cierpienia), zadowolenie, szczêcie, czy te¿ do z³a  rozumianego przeciwnie,
doznawanego przez innych. Cz³owiek taki nie jest psychopat¹, posiada VIM,
jest zdolny do empatii i wyrzutów sumienia w wypadku, gdyby doszed³ do
przekonania, ¿e dokona³ czego szkodz¹cego innym. Tych czynników motywuj¹cych brak u psychopaty. Analizuj¹c rezultaty badañ Blaira mo¿na
wysnuæ interesuj¹ce wnioski: 1) wiedza o dobru i z³u moralnym uzale¿niona jest od tego, czy osoba posiada mechanizmy psychiczne, które s¹ podstaw¹ motywacji moralnej; 2) motywacja moralna polega w swej istocie na
tym, ¿e myl, i¿ postêpuj¹c w dany sposób osoba przyczynia siê do dobra
lub z³a doznawanego przez innych, mo¿e sk³oniæ tê osobê (nie zawsze skutecznie) do dzia³ania lub (odpowiednio) do zaniechania.
Wniosek 1) nale¿y uciliæ. Nie mo¿na mianowicie twierdziæ, ¿e motywacja moralna jest koniecznym warunkiem wiedzy moralnej. Wiedzê
moraln¹ mo¿na mieæ w wypadkach jednostkowych (By³oby le post¹piæ
tak a tak) na zasadzie intuicyjnej, ta intuicja za nie jest niczym innym
15

Tam¿e, s. 747.
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ni¿ dzia³aniem rzeczonych mechanizmów motywacyjnych. Jednak nawet
psychopata nieposiadaj¹cy takich mechanizmów móg³by  posiadaj¹c dostateczn¹ inteligencjê (przeciêtnie psychopaci nie maj¹ deficytu inteligencji)  odró¿niaæ dobro i z³o moralne w sposób teoretyczny. Gdyby wiêc
pouczyæ go: Nazywaj ka¿dy czyn, który umniejsza szczêcie innych ludzi
«z³ym moralnie», a ka¿dy czyn, który zwiêksza ich szczêcie «dobrym moralnie», to by³by on zdolny odpowiednio klasyfikowaæ wiêkszoæ czynów
jako dobre lub z³e moralnie, nie posiadaj¹c motywacji moralnej. To przeczy intelektualizmowi etycznemu.

Psychopatia i pojêciowy racjonalizm moralny
Pewne znaczenia wyra¿eñ jêzyka potocznego mog¹ byæ takie, ¿e jego
(kompetentni) u¿ytkownicy s¹ powszechnie przekonani, i¿ istniej¹ pewne
s¹dy, których prawdziwoæ wyp³ywa ju¿ z samych w³asnoci pojêæ odpowiadaj¹cych tym wyra¿eniom, tak ¿e nie trzeba sprawdzaæ ich prawdziwoci empirycznie. Nazwijmy te s¹dy prawdami analitycznymi lub prawdami jêzyka. Nale¿y przyznaæ, ¿e w³asnoæ bycia prawd¹ analityczn¹
lub fa³szem analitycznym jest stopniowalna. W³asnoæ ta bowiem przys³uguje lub nie pewnym s¹dom w zale¿noci od wspomnianych powszechnych przekonañ u¿ytkowników jêzyka. Granice powszechnoci natomiast
nie s¹ cile okrelone. Co mo¿e byæ powszechnie uznawane  w sensie
ró¿nym, np.  wszyscy to uznaj¹, ok. 99% u¿ytkowników jêzyka to uznaje,
ok. 96% to uznaje. O stopniowalnoci w³asnoci bycia prawd¹ analityczn¹ decyduje te¿ to, ¿e owo powszechne wród u¿ytkowników danego jêzyka przekonanie, co do tego, jak rozumieæ pewne wyra¿enia, jakie prawdy s¹ w pojêciu wi¹zanym z tym wyra¿eniem zawarte  mo¿e byæ przez
dowolnego z tych u¿ytkowników ¿ywione z wiêksz¹ lub mniejsz¹ pewnoci¹ (mo¿e byæ silniejsze lub s³absze).
Nie jest wykluczone, ¿e pewne z powy¿ej zdefiniowanych prawd
analitycznych s¹ fa³szywe. Jeli tak jest, to jest to zapewne rzecz wyj¹tku.
¯e tak byæ jednak mo¿e  to uka¿emy w zwi¹zku z interesuj¹cym nas tematem amoralistów i psychopatów. Powiedzmy, ¿e jest tak, jak g³osz¹ tzw.
etyczni pojêciowi racjonalici, tj. jest prawd¹ potocznego jêzyka moralnego, ¿e:
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(IO) (Dla ka¿dego z ludzi) Jeli kto jest przekonany, ¿e powinno siê
moralnie dokonywaæ czynów typu X, to jest te¿ zmotywowany do tego,
aby dokonywaæ takich czynów.
Jest to teza internalizmu oceny (dalej IO)16.
Powiedzmy, ¿e faktycznie w 99% wypadków Jeli kto jest przekonany, ¿e powinno siê moralnie dokonywaæ czynów typu X, to jest te¿
zmotywowany do tego, aby dokonywaæ takich czynów. W takim razie daje
siê doæ ³atwo wyjaniæ, dlaczego istnieje powszechne przekonanie ludzi,
¿e IO jest prawdziwe, i ¿e to, ¿e IO jest prawdziwe, jest wrêcz zawarte
w pojêciach takich, jak powinnoæ moralna, motywacja (moralna), s¹d
o powinnoci moralnej. Jeli jednak w 1% wypadków nie jest prawd¹, ¿e
Jeli kto jest przekonany, ¿e powinno siê moralnie dokonywaæ czynów
typu X, to jest te¿ zmotywowany do tego, aby dokonywaæ takich czynów,
poniewa¿ np. psychopaci nie podlegaj¹ takiemu prawu, to rozwa¿ane IO
jest prawd¹ analityczn¹ (prawd¹ potocznego jêzyka moralnego) i jest
fa³szem.
Jeli IO nie jest prawdziwy, a wiêc jeli mo¿na byæ przekonanym o moralnej powinnoci dzia³ania X i nie byæ zmotywowanym do X, to normy
moralne (które formalnie rzecz bior¹c czêsto przybieraj¹ postaæ zdañ oznajmuj¹cych, maj¹cych stwierdzaæ, ¿e pewne czyny s¹ powinne (s³uszne), a inne nie) maj¹ znaczenie deskryptywne  a przynajmniej czyni³oby to deskryptywizm etyczny bardziej wiarygodnym. Nie oznacza to, ¿e jeli IO
jest prawdziwy, to deskryptywizm etyczny jest fa³szywy  ale te¿: jeli IO
jest prawdziwy, to wzrasta wiarygodnoæ antydeskryptywizmu etycznego.
Internalizm oceny wydaje siê iæ w parze z antydeskryptywizmem etycznym, a eksternalizm oceny (tj. negacja IO) z deskryptywizmem etycznym.
Pojêciowy racjonalizm moralny (dalej PRM) g³osi, ¿e IO jest prawd¹ pojêciow¹ potocznego jêzyka moralnego. Jeli jednak przeciêtni u¿ytkownicy tego jêzyka s¹dz¹, ¿e psychopaci niebêd¹cy zmotywowani do
czynienia tego, co jest powszechnie uznawane za powinne moralnie, s¹
zdolni wydawaæ autentyczne s¹dy moralne, to PRM jest stanowiskiem
fa³szywym. Wydaje siê, ¿e w ten sposób prawdziwoæ PRM staje siê kwesti¹ empiryczn¹.

16

Janikowski (2002).
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Shaun Nichols przeprowadzi³ badania polegaj¹ce na pytaniu ludzi
niezaanga¿owanych w filozoficzne debaty nad mo¿liwoci¹ amoralizmu17,
czy psychopaci krzywdz¹cy innych i niebêd¹cy zmotywowani moralnie
mog¹ wydawaæ autentyczne s¹dy moralne. Blisko 85% respondentów odpowiedzia³o, ¿e tacy psychopaci, gdy wypowiadaj¹ przekonanie np. le
(moralnie) jest czyniæ X, rzeczywicie rozumiej¹ w³aciwy sens tych wypowiedzi. wiadczy to o fa³szywoci PRM18. Z jednej strony wydaje siê
zasadne, aby odrzuciæ PRM, jeli badania takie jak Nicholsa19 bêd¹ powtarzane i bêd¹ przynosi³y podobne wyniki. Z drugiej jednak strony nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e potoczne i powszechne przekonania, zw³aszcza przekonania
o charakterze metaetycznym, nie s¹ na tyle uporz¹dkowane, a potoczne
pojêcia moralne na tyle precyzyjne, aby wykluczyæ, ¿e mamy akurat do
czynienia z wypadkiem przekonañ sprzecznych lub rodz¹cych sprzecznoci, które jednoczenie s¹ prawdami potocznego jêzyka moralnego.
Nichols argumentuje, ¿e owe wiêkszociowe potoczne opinie nale¿y
uznaæ za fa³szywe. Przychyla siê do zdania tych metaetyków, którzy twierdz¹, ¿e psychopaci nie rozumiej¹ (w pe³ni) w³aciwego sensu wyra¿eñ, gdy
wypowiadaj¹ przekonania typu: Nie powinno siê (moralnie) kraæ. W takim razie psychopaci nie byliby amoralistami, by³oby te¿ ca³kiem prawdopodobne, ¿e amoralizm jest niemo¿liwy. Dla potwierdzenia tej tezy Nichols powo³uje siê na, wzmiankowane wy¿ej, opublikowane w 1995 r.,
badania Blaira20.
Przeciw takim wnioskom Nicholsa21 z badañ Blaira mo¿na argumentowaæ nastêpuj¹co. Psychopaci s¹ amoralistami. Amoralist¹ jest ten, kto
jest przekonany, ¿e moralnie powinien uczyniæ X i nie jest zmotywowany
do tego, aby uczyniæ X. Oczywicie, bycie przekonanym, ¿e p, wymaga
rozumienia p. Bywa tak, ¿e dojciu do stwierdzenia, ¿e p, sprzyja aktywacja okrelonych uczuæ  ¿e s¹ one przyczynowo wspó³odpowiedzialne za
to, ¿e podmiot jest przekonany, ¿e p. Jednoczenie p pozostaje zdaniem
o obiektywnym, deskryptywnym sensie. Poniewa¿ mo¿e byæ psychologicznym faktem, ¿e z regu³y z uznawaniem p idzie w parze ¿ywienie uczuæ
17
18
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20
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U, czy pragnieñ P, to mo¿na powiedzieæ, ¿e p posiada równie¿  obok
deskryptywnego  okrelony sens emotywny. To, ¿e p posiada taki okrelony sens emotywny nie znaczy jednak nic wiêcej ni¿ to, ¿e: zazwyczaj,
gdy ludzie uznaj¹ p, to ¿ywi¹ te¿ uczucia U lub pragnienia P. Jeli przekonanie, ¿e p, posiada sens deskryptywny S  taki, ¿e zgodnie z tym sensem zdanie p oznacza fakt okrelonego rodzaju, to zwrócenie uwagi danej osoby na fakty tego rodzaju naprowadza j¹ na rozumienie sensu S zdania p. Jeli sens rozumieæ psychologicznie, to mo¿na mówiæ o wiêkszych lub mniejszych podobieñstwach jednostkowych sensów: zwi¹zków
przekonañ, pojêæ i wyobra¿eñ. Nie wszystkie sensy, w takim rozumieniu,
daj¹ siê uciliæ. Rozs¹dnie jest przypuszczaæ, ¿e w³anie m.in. w odniesieniu do wyra¿eñ moralnych (potocznego jêzyka norm moralnych) jest tak,
¿e sensy jednostkowo realizowane w osobniczych psychikach nie s¹ ani
zupe³nie jednolite, ani nie daj¹ siê do koñca uciliæ. Mimo to jednak daje
siê ustaliæ, do jakich faktów ludzie najczêciej siê odnosz¹ stosuj¹c wyra¿enia moralne. Co jest bowiem wspólnego w sytuacjach, w których stosuje
siê normy moralne?  To, ¿e w sytuacjach tych w grê wchodzi takie dzia³anie  lub powstrzymanie siê od niego  które ma znacz¹cy wp³yw na dobro
(przyjemnoæ, szczêcie) innych lub na dobro wspólne.
Poniewa¿ dobro (innych lub wspólne) jest tu rozumiane naturalistycznie, psychopata mo¿e w pe³ni rozumieæ, czym jest dobro innych 
tak jak rozumie, czym jest jego dobro: ¿e s¹ to stany przyjemnoci, zadowolenia, a porednio tym jest wszystko, co do tych stanów prowadzi. Na tej
podstawie psychopatê, o odpowiedniej inteligencji, mo¿na nauczyæ rozró¿niania tego, co moralne, od tego, co (tylko) konwencjonalne. Psychopata mo¿e stwierdziæ np.: Ten Pan pyta mnie, jak dojæ do dworca kolejowego. Jeli wska¿ê drogê przeciwn¹ i spóni siê na poci¹g, zapewne nie bêdzie mu przyjemnie. Gdy nauczymy go: £amiesz normê moraln¹ wtedy,
gdy powodujesz cierpienie kogo i wiesz, ¿e to powodujesz (i nie czynisz
tego po to, aby ten kto unikn¹³ jeszcze wiêkszego cierpienia), to psychopata mo¿e w rozwa¿anej sytuacji powiedzieæ sobie: Zgodnie z tym, czego
mnie nauczono, z³amiê teraz normê moraln¹, wiem bowiem, ¿e kieruj¹c
tego cz³owieka w stronê przeciwn¹, spowodujê jego niezadowolenie.
Na pocz¹tku psychopata mo¿e w tego rodzaju sytuacjach ¿ywiæ nie tyle
samo przekonanie moralne, co raczej przekonanie o treci np.: Zgodnie
z tym, co mi powiedziano, post¹piê niew³aciwie moralnie, gdy wska¿ê
drogê przeciwn¹. Potem za, jak to siê czêsto dzieje w uczeniu siê zna-
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czeñ s³ów w wieku doros³ym, druga czêæ myli odrywa siê od pierwszej
i zostaje samo przekonanie moralne: Post¹piê niew³aciwie moralnie, gdy
zrobiê .... W ten sposób psychopata mo¿e stwierdzaæ, ¿e postêpuje nies³usznie moralnie, mo¿e rozumieæ, co to oznacza, i zarazem tak w³anie
postêpowaæ  bez ¿adnych skrupu³ów. Psychopata, wiadomy, ¿e powoduje cierpienie, jest wiêc amoralist¹.
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AMORALISM AND PSYCHOPATHY
Summary
Amoralist in a philosophically technical sense is a person who acknowledges that it
would be morally wrong if she did certain act, yet she does not care about it at all,
lacking any moral motivations as such. She would be capable of identifying moral
reasons, but treating them as not reasons for her. I point out that amoralists exist 
they are persons ranked highly in R.D. Hares PCL-R test (which, published in
1991, has been widely accepted in practice around the world, and Hares concept of
psychopathy is now firmly grounded in clinical and theoretical community). Then
I argue against apparently analytical claim of ethical rationalism. This claim, mostly considered sort of moral internalism, is not true, neither conceptually, nor
factually. In the course of coming to such conclusion, I discuss two peculiarities of
psychopaths minds: their difficulties with moral/conventional differentiation and
being deprived of Violence Inhibition Mechanism.
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Wolnoæ, wybór, decyzja itp. s¹ terminami, którymi pos³uguj¹ siê ró¿ne dyscypliny filozoficzne, antropologiczne i psychologiczne, choæ nierzadko ich znaczenie i zakres u¿ycia bywaj¹ w nich bardzo odmienne. W artykule tym  odwo³uj¹c siê do wybranych przyk³adów  chcia³abym zwróciæ
uwagê na te, czêsto zasadnicze, ró¿nice oraz zastanowiæ siê, czy mo¿liwa
(i celowa) jest ewentualna integracja tych ujêæ.
Przywo³anie ró¿nych perspektyw w myleniu o wolnoci sprawia, ¿e
trudno jest pos³u¿yæ siê z góry przyjêt¹ jej definicj¹, która mog³aby stanowiæ punkt odniesienia dla dalszych refleksji. Jednak ju¿ na wstêpie wyma-
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ga dopowiedzenia to, co stanowi teoretyczne zaplecze artyku³u. I tak, wolnoæ egzystencjalna, w sposób w jaki jest ona rozumiana w filozofii, to
pewna bezwarunkowa w³aciwoæ przys³uguj¹c¹ cz³owiekowi i  jako taka
 stanowi¹ca cechê konstytutywn¹ jego bycia1. Takie ujêcie wolnoci odwo³uje siê do swoistego dowiadczenia prze¿ywanego w pierwszej osobie i zazwyczaj z tej perspektywy bywa przez filozofów egzystencjalnych
opisywane.
Kolejne u¿yte w tytule wyra¿enie: psychologiczne rozumienia wolnoci (i przeciwstawiane wolnoci egzystencjalnej) mo¿e wydawaæ siê
nieprecyzyjne. Jest oczywiste, ¿e wolnoæ na gruncie psychologii mo¿e
byæ ró¿nie pojmowana, zw³aszcza je¿eli wemiemy pod uwagê, ¿e psychologia nie jest nauk¹ jednolit¹ (por. Ga³dowa 1992; Trzópek 2003 i 2006).
W artykule pragnê odwo³aæ siê jednak do dwóch szczególnych rozumieñ
wolnoci, wywodz¹cych siê z odrêbnych tradycji uprawiania psychologii:
praktyki terapeutycznej i naturalistycznie ugruntowanej psychologii naukowej. Pierwsze dotyczyæ bêdzie czego, co mo¿na nazwaæ wolnoci¹ na
poziomie psychicznym (czy psychologicznym)2. Okrelenie to nie oznacza, ¿e wolnoæ ta jest jedynie kwesti¹ psychicznego poczucia (czy mniemania) podmiotu, przeciwnie  czêsto jej zakres, zale¿ny od psychologicznej struktury podmiotu, decyduje o tym, co w realnym ¿yciu jest dla niego mo¿liwe. Chodzi tu o fenomen, który uchwyciæ mo¿na, nieco paradoksalnie, najlepiej poprzez zwrócenie uwagi na faktyczne uwarunkowania
i ograniczenia wolnoci. Istotne s¹ przy tym nie tyle ewentualne przeszkody zewnêtrzne (obiektywne), ile pewne bariery czy uwarunkowania natury wewnêtrznej (psychicznej czy psychologicznej w³anie). Ograniczenia te niekoniecznie musz¹ byæ przez podmiot prze¿ywane lub dowiadczane bezporednio (pierwszoosobowo), a mimo to mog¹ istotnie wp³y-

O ile odpowied na pytanie czym (kim) jest cz³owiek? nie mo¿e byæ na gruncie
egzystencjalizmu doprecyzowana, to zazwyczaj filozofowie tego z krêgu uznaj¹, ¿e najbli¿sza mo¿liwa odpowied by³aby taka, ¿e jest on wolnoci¹.
2
Byæ mo¿e lepszym okreleniem by³oby: wolnoæ na pod³o¿u psychologicznym,
dla zaznaczenia, ¿e wolnoæ ta znajduje swoje ugruntowanie w istniej¹cych, realnych
(choæ mog¹cych ulegaæ zmianom w pewnym, mniej lub bardziej, ograniczonym zakresie  por. dalej) dyspozycjach i uwarunkowaniach o naturze psychologicznej. Fenomen,
o którym mowa, trudny jest do precyzyjnego pojêciowego ujêcia, jego sens wyjania siê
natomiast w miarê przybli¿ania treci, o jakie chodzi.
1
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waæ na kszta³t dokonywanych przez cz³owieka wyborów i podejmowanych
dzia³añ. Dla przybli¿enia tej ograniczonej wolnoci przyjê³am punkt widzenia obecny w pracach lekarzy terapeutów (a zarazem filozofów), takich
jak Antoni Kêpiñski, Erich Fromm, Carl Gustav Jung, Rolo May, Kazimierz D¹browski. Badacze ci w swej praktyce konfrontowani byli z problemem mo¿liwoci (a tak¿e granic) rozwoju i zmiany  a wiêc i zakresem
faktycznej wolnoci mo¿liwej na p³aszczynie psychologicznej.
Drugie rozumienie wolnoci, do którego chcia³abym siê tu odwo³aæ,
to pojêcie wolnoci (a czasem w³anie jego brak), jakie funkcjonuje w dominuj¹cym wspó³czenie w psychologii akademickiej nurcie poznawczym,
bêd¹cym swego rodzaju paradygmatem wspó³czesnej, naturalistycznie zorientowanej, psychologii naukowej. Podstawowa rola w sterowaniu ludzk¹
aktywnoci¹ przypisywana jest tu przede wszystkim funkcjonowaniu pewnych subwiadomych mechanizmów regulacyjnych, za wolnoæ  je¿eli
ju¿ o niej mowa  jest wolnoci¹ spostrzegan¹ (ang. perceived) czy dowiadczan¹  a nie realn¹3.

Wolnoæ egzystencjalna
Zgodnie z ujêciem ezystencjalnym (opieram siê tu zw³aszcza na pracach Karla Jaspersa), wolnoæ nie jest czym, o czym mo¿na rozprawiaæ
ogólnie, przedmiotowo czy abstrakcyjnie. Samo pytanie o wolnoæ jest
pytaniem osobicie anga¿uj¹cym i jako takie dotyczy ono mnie, a zw³aszcza (mojej) mo¿liwoci autentycznego bycia sob¹ (por. Jaspers 1990, s. 163).
Ju¿ samo to wskazuje, ¿e problemu wolnoci nie mo¿na rozwa¿aæ z perspektywy trzeciej osoby, ale jedynie przez opis uwzglêdniaj¹cy ja i jego
dowiadczenie. Postawienie kwestii wolnoci wi¹¿e siê nieod³¹cznie z odpowiedzialnoci¹; wolnoæ jest w tym, powie Jaspers, ¿e pojmujê jako
problem to, co muszê czyniæ (Jaspers 1990, s. 165). Bêd¹c wiadomym 
opowiadam za swoje dzia³ania, i to nawet wówczas, gdyby wolnoæ by³a
tylko iluzj¹4. I okazuje siê, ¿e bez tej odpowiedzialnoci nie mo¿na ju¿ byæ
samym sob¹.

3
4

Byæ mo¿e nale¿a³oby tu dodaæ: cokolwiek okrelenie to oznacza...
St¹d te¿ czêsto podkrelana przez egzystencjalistów nieunikniona obecnoæ winy.
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Co jednak oznacza wspomniana mo¿liwoæ bycia sob¹? W ró¿nych
refleksjach egzystencjalistycznych pojawia siê kwestia wyboru siebie jako
tego, kim siê jest (por. Kierkegaard 1982). Nie chodzi tu jednak o biern¹
akceptacjê w³asnych uwarunkowañ. Osoba wolna nie przyjmuje tego, co
dane (uwarunkowañ, losu itp.) z biernoci¹ czy rezygnacj¹, ale raczej bierze na siebie jako w³asne. Owo branie na siebie jest dzia³aniem aktywnym, zwi¹zanym z odpowiedzialnoci¹ za to, co uczyni siê z tym, co zosta³o dane.
Ponadto, jak podkrela Carl Jaspers, bycie sob¹ oznacza te¿ bycie
tym, który mo¿e czego chcieæ, co od niego zale¿y. Jest to wolnoæ poprzez
wymaganie od samego siebie  i w tym wymaganiu jest zawarte w³anie
domaganie siê siebie5 . Jest to zupe³nie inna wolnoæ ni¿ ta, która wyra¿a
siê w samowoli czy robieniu po prostu tego, na co siê ma ochotê. Taka
wolnoæ jest wolnoci¹ trudn¹.
Jednak tak¿e samowola okazuje siê niezbêdnym warunkiem wolnoci. Samowola to mo¿liwoæ uczynienia tego lub owego. Samowoli nie przekrela to, ¿e jej wybory s¹ ugruntowane w posiadanej wiedzy, nawykach,
potrzebach itp., gdy¿ w ten sposób, jak pisze Jaspers, dochodzi do g³osu spontanicznoæ to¿sama z moim ja6. Jednak prawdziwa wolnoæ egzystencjalna
pojawia siê dopiero wtedy, gdy wybór dokonywany jest ze wiadomoci¹
chêci samowoli (która nie ma g³osu decyduj¹cego), ale przede wszystkim w zgodzie z uznawanym przez siebie prawem. I to nie jakim prawem
ogólnym, lecz prawem obowi¹zuj¹cym mnie konkretnie w danej sytuacji.
Wybór egzystencjalny jest wyborem wi¹¿¹cym i bezwarunkowym 
na tym polega jego ciê¿ar gatunkowy: w decyzji rozstrzygam nie tylko
o czym  ale i o samym sobie  powie Jaspers (1990, s. 172). Raz dokonany wybór nie mo¿e byæ uznany za nieby³y, staje siê podstaw¹ kszta³towania
w³asnej rzeczywistoci.
Dobrym komentarzem mo¿e tu byæ myl M. Schelera. Rozwa¿aj¹c kondycjê ludzk¹,
pisze on, ¿e cz³owiek nie jest bytem pozostaj¹cym w spoczynku, nie jest faktem, lecz
tylko mo¿liwym ukierunkowaniem tego procesu i zarazem wiecznym zadaniem cz³owieka  istoty przyrodniczej i wiecznie przywiecaj¹cym mu celem [...] mamy [tu] do
czynienia z wiecznie mo¿liw¹, wymagaj¹c¹ w ka¿dym punkcie czasowym dobrowolnego spe³nienia humanizacj¹ [podkr. oryg.] (Scheler 1987, s. 342/343).
6
Wydaje siê zarazem, ¿e jest to ten typ wolnoci, na którym koncentruje siê wspó³czesna psychologia poznawcza i który uwa¿a za uwarunkowany i preformowany w obrêbie subwiadomych mechanizmów.
5
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Nie znaczy to jednak, ¿e zawsze mam jasn¹ ideê co do tego, co nale¿y
wybraæ. Zazwyczaj nie mam takiej pewnoci  mimo to ci¹gle muszê wybieraæ i ta presja rodzi poczucie braku wolnoci. Na tym polega zarówno
tragizm bycia cz³owiekiem, jak i waga dokonywanych wyborów: mój czas
jest ograniczony i je¿eli nie bêdê rozstrzygaæ, przypadek zrobi to za mnie:
w wielu drobnych dzia³aniach, których nawet nie zauwa¿am, a jednak
okrelaj¹cych moj¹ istotê, stopniowo tracê lub zyskujê siebie (Jaspers 1990,
s. 175).
Nie nale¿y przy tym uto¿samiaæ wolnoci egzystencjalnej z empiryczn¹. Okrelenia takie jak mogê lub nie mogê odnosz¹ siê (trafnie lub
b³êdnie) do czynników i uwarunkowañ fizycznych lub psychicznych, aktualnych w danym momencie  a nie do egzystencji jako takiej. W egzystencjalnej wolnoci mo¿liwe jest twierdzenie: mogê, poniewa¿ muszê  przy
czym to mogê nie dotyczy osi¹gniêcia jakiego empirycznego celu, ale
wewnêtrznego lub zewnêtrznego dzia³ania ja, które to dzia³anie jest spostrzegane jako konieczne7.
Wybór, o którym mowa, ma tak¿e niewiele wspólnego ze sposobem,
w jakim o wyborze czy decyzji rozprawia siê na gruncie psychologii (por.
Trzópek 2003). W wyborze tym nie chodzi bowiem o stosunek u¿ytecznoci danego dzia³ania czy celu do subiektywnego prawdopodobieñswa jego
osi¹gniêcia (jak w klasycznych modelach psychologii decyzji czy motywacji), nie chodzi te¿ o szacowanie ró¿nych alternatyw, ale w³anie o mnie
i obowi¹zuj¹c¹ mnie koniecznoæ (która mo¿e tkwiæ np. w obronie sprawy
przegranej i wewnêtrznej zgodzie na nieskuteczne i nieu¿yteczne  z perspektywy trzeciej osoby  dzia³anie).
W ten sposób wspomniane tu cechy wolnoci egzystencjalnej: jej konkretnoæ, indywidualnoæ, totalnoæ i bezwarunkowoæ  a tak¿e, dodajmy, dostêpnoæ jedynie z perspektywy pierwszoosobowej  powoduj¹, ¿e
stanowi ona raczej dowiadczenie opieraj¹ce siê badaniom nauk szczegó³owych z ich przedmiotow¹, trzecioosobow¹ metodologi¹ i w³aciwymi
jej kryteriami oceny.

W sensie: konieczne, by pozostaæ sob¹ (w przeciwieñstwie do zaparcia siê siebie
czy zdrady siebie).
7
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Wolnoæ na poziomie psychicznym
Mówi¹c o wolnoci na poziomie psychicznym wypada nawi¹zaæ
zw³aszcza do prac klasyka tej problematyki, Ericha Fromma. Zgodnie z jego stanowiskiem problem wolnoci i wolnej woli jest zazwyczaj niew³aciwie stawiany  i z tego te¿ powodu uchodzi za nierozstrzygalny. B³¹d polega na polaryzacji alboalbo, tzn. albo pe³na wolnoæ, albo jej brak i cis³e podleganie deterministycznym prawom. Tymczasem wolnoæ jest, zdaniem Fromma, zjawiskiem stopniowalnym i konkretnym: nie mo¿na pytaæ,
czy wolnoæ istnieje, ale raczej na ile dany cz³owiek w konkretnej sytuacji
i danym momencie swojego ¿ycia jest zdolny do dokonywania autentycznych wyborów (oczywicie wyborów w ramach okrelonych realnych mo¿liwoci8)  na ile za wolnoæ tak¹ utraci³. Tak pojêta wolnoæ jest dla Fromma problemem jak najbardziej psychologicznym, mo¿liwym do empirycznego ujêcia. Warto zauwa¿yæ, ¿e jest to zarazem punkt, który  mimo wielu
zbie¿noci  ró¿nicuje stanowiska filozofii egzystencjalnej i praktyki psychologicznej. Z perspektywy tej pierwszej wolnoæ jest mo¿liwa zawsze
i, jak powie Victor Frankl (1984), nawet je¿eli nie jest ona faktyczna  jest
fakultatywna. Psychologiczna praktyka uwzglêdnia natomiast ograniczenia i uwarunkowania tak pojêtej  stopniowalnej i dynamicznie zmiennej 
wolnoci.
Stopieñ uwzglêdnianych ograniczeñ bywa ró¿ny. Psychoanaliza wykaza³a w dostateczny sposób, jak ograniczone mog¹ byæ wiadome podstawy dokonywanych wyborów i jak siln¹ rolê mo¿e odgrywaæ racjonalizacja. Nie bêdê siê zatrzymywaæ na tych znanych sk¹din¹d kwestiach, warto
jednak pokusiæ siê o pewne klaryfikacje.
Ogólnie wydaje siê, ¿e mówi¹c o wolnoci na poziomie psychicznym,
nale¿y odgraniczyæ od siebie kilka kwestii.
1. Po pierwsze, istniej¹ uwarunkowania, których nie sposób przekroczyæ. Mowa tu zw³aszcza o uwarunkowaniach konstytucjonalnych, temperamentalnych czy (byæ mo¿e w mniejszym stopniu) osobowociowych i roRealna mo¿liwoæ  pisze Fromm  to taka, która mo¿e siê zmaterializowaæ w obrêbie ogólnej struktury si³ oddzia³ywuj¹cych na siebie w jednostce i spo³eczeñstwie [...]
realna mo¿liwoæ jest czym przeciwnym ni¿ mo¿liwoæ fikcyjna, która odpowiada ¿yczeniom lub pragnieniom cz³owieka, lecz która w danych warunkach nigdy nie mo¿e
byæ zrealizowana (Fromm 1996, s. 139).
8
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dowiskowych. W tym sensie czyj typ osobowoci, temperamentu itp. jest
tym, co ogranicza zakres mo¿liwoci ró¿nych zachowañ czy dowiadczeñ.
Cz³owiek temperamentalnie niemia³y nigdy nie stanie siê gwa³townym
ekstrawertykiem. Ale te¿  jak zauwa¿a Fromm  mo¿e staæ siê zarówno
wra¿liwym i wspó³czuj¹cym blinim, jak i zahamowanym egocentrykiem
(Fromm 1996, s. 140). Tak wiêc wybór istnieje  choæ musi uwzglêdniaæ
istniej¹ce uwarunkowania.
2. Tym samym pojawia siê problem drugi, dotycz¹cy realnego zakresu wolnoci w ramach uwarunkowañ. Innymi s³owy  odwo³uj¹c siê do
wczeniejszego przyk³adu  pytanie dotyczy np. tego, na ile cz³owiek o konstytucjonalnie uwarunkowanej niemia³oci jest wolny do stania siê osob¹
wspó³czuj¹c¹ i wra¿liw¹ lub egocentryczn¹?. I tu znowu kilka spraw wymaga oddzielenia. Jedn¹ z nich jest dynamiczny charakter owego zakresu,
który zmienia siê wraz z dokonywanymi przez podmiot wyborami: cz³owiek wolny na pewnym etapie swojego ¿ycia mo¿e  na skutek powtarzania wyborów okrelonego rodzaju  przestaæ nim byæ na innym (por. Fromm
1996). Sprawê komplikuje kwestia, ¿e w wielu sprawach wybory, o których mowa, zapada³y w sposób niewiadomy, pod wp³ywem rozlicznych,
nierzadko trudnych, okolicznoci, powoduj¹c, ¿e ich ewentualne ¿niwo niekoniecznie mo¿na uznaæ za czyj¹ winê lub zas³ugê. Z tego punktu widzenia zmienne koleje rozwoju ego dobrze przedstawia koncepcja Erika Eriksona (1997)9. Sukcesy lub niepowodzenia rozwojowe (takie jak podstawowa ufnoæ, nadzieja, autonomia itp.  lub ich brak) kumuluj¹ siê, przy czym
wiêkszoæ decyzji zapada w pierwszych latach ¿ycia, co  wobec epigenetycznego planu procesu rozwoju  rzutuje na jego ca³y dalszy przebieg,
Zgodnie z ni¹ ¿ycie cz³owieka przechodzi przez szereg kolejnych faz, których pozytywne przejcie owocuje zdobyciem okrelonych cnót rozwojowych. Jest to rodzaj
wyposa¿enia na ca³e ¿ycie, pozwalaj¹cego radziæ sobie z nieuniknionymi przeciwnociami i cierpieniem, jakie ono niesie. Ka¿dej fazie towarzyszy specyficzny dla niej
kryzys, w którym wa¿¹ siê losy miêdzy dalszym rozwojem a stagnacj¹. W pierwszym
roku ¿ycia rozstrzygniêty zostaje podstawowy stosunek do wiata i jego ocena. Erikson
nazywa to podstawow¹ ufnoci¹ lub jej brakiem: pozytywnym biegunem jest poczucie
dziecka  a potem doros³ego  ¿e wiat jest zasadniczo przyjazny, a ¿ycie jest warte, by
je prze¿yæ. Przeciwieñstwem jest ród³owa nieufnoæ. Cnot¹, któr¹ mo¿na zdobyæ lub
utraciæ, jest nadzieja. Kolejne dylematy, rozstrzygane w pierwszych latach ¿ycia, dotycz¹ poczucia autonomii (lub wstydu i zw¹tpienia); nastêpnie: inicjatywy lub poczucia
winy i zahamowania, kompetencji lub poczucia ni¿szoci itd.
9
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tworz¹c fundament ¿yciowego sukcesu lub ¿yciowej pora¿ki. Innymi s³owy, tworz¹ce siê wówczas struktury emocjonalne i poznawcze mog¹ nie
byæ ju¿ zdolne do dostrzegania i odczuwania innych aspektów z³o¿onej
rzeczywistoci. Tym, co istotne, jest to, ¿e wybory te dokonuj¹ siê poza
wiadomoci¹ dziecka (bez udzia³u jego wiadomej woli), pod wp³ywem
okolicznoci, z jakimi siê ono styka. W tym sensie trudno mówiæ o decyzji
czy wyborze w sposób, w jaki zazwyczaj rozumiemy te s³owa.
3. Kolejna sprawa dotyczy tego, ¿e kryteria dokonywanych  ju¿
w wiadomym ¿yciu10  przez cz³owieka wyborów nie s¹ jednolite, co czêsto jest ród³em wewnêtrznych sprzecznoci i rozdarcia. Czêsto podkrela
siê mianowicie fakt istnienia w cz³owieku ró¿nych warstw (por. Frankl
1986), hierarchii wartoci (por. Kêpiñski 1993) czy subsystemów (por. Kuhl,
Goschke 1994). Aby przybli¿yæ tê kwestiê, nawi¹¿ê krótko do stanowiska
Antoniego Kêpiñskiego (1978, 1992, 1993). Mówi on o dwóch hierarchiach
wartoci: realnej (jaki/a jestem) i idealnej (mój idea³ mnie). ród³em
pierwszej s¹, wspomniane ju¿, predyspozycje konstytucjonalne, warunki
¿ycia oraz wielokrotnie powtarzane decyzje, które na skutek tej powtarzalnoci staj¹ siê automatyczne i bezrefleksyjne. Druga jest wynikiem wiadomych d¹¿eñ i idea³ów, zakorzenionych w normach spo³ecznych i kulturze. Z istnienia hierarchii realnej cz³owiek czêsto sam nie zdaje sobie sprawy, choæ zazwyczaj ma ona wiêkszy wp³yw na jego faktycznie podejmowane decyzje. Tym boleniejsza jest dla niego przegrana, np. wówczas,
gdy pragn¹c zachowaæ siê altruistycznie, w ostatecznym rozrachunku wybiera zachowanie egoistyczne. Istnienie tych dwóch hierarchii mo¿e byæ
wiêc ród³em walki, napiêæ i cierpienia wewnêtrznego. Gdyby istnia³a tylko jedna hierarchia wartoci proces decyzyjny by³by prosty; cz³owiek nie
by³by pascalowskim zbiegiem sprzecznoci, ale te¿ by³by rodzajem automatu, w którym zawsze przewa¿a po prostu to, co ma wy¿sz¹ pozycjê
w hierarchii. Tak jednak nie jest: decyzja staje siê procesem zwi¹zanym
z wysi³kiem i wewnêtrznym zmaganiem miêdzy tym, co narzucaj¹ce siê
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e nasze wiadome wybory s¹ ograniczone przez co, co K. Obuchowski (1995) nazywa motywacj¹ t³a, a R. May (1986)  g³êbok¹ intencjonalnoci¹.
Wybory niezgodne z w³asnym g³êbokim uwarunkowaniem, mog¹ byæ, jak powie Jung,
jedynie akrobacj¹ woli, nie maj¹c (bo nie mog¹ mieæ) faktycznego ¿yciowego znaczenia ze wzglêdu na ich wewnêtrzn¹ pustkê. Wydaje siê, ¿e dotykamy tu kwestii, o której antropologia filozoficzna mówi jako o wyborze siebie.
10
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automatycznie, a naszymi idea³ami  i, jak zauwa¿a Kêpiñski, najczêciej
ma postaæ kompromisu. Tak czy owak, tu w³anie mo¿na upatrywaæ ród³a
wolnoci: wiadoma (racjonalna, jak powie Fromm) hierarchia wartoci
mo¿e bowiem tak¿e torowaæ drogê przysz³ym (przy powtarzaniu  coraz
³atwiejszym) decyzjom  i tym samym zapadaæ w hierarchiê realn¹ (jaki
jestem)11.
4. Zdaniem badaczy zainteresowanych omawianymi tu problemami
(por. np. D¹browski, Kêpiñski, Jung), zintegrowanie systemów wartoci
dzia³aj¹cych w cz³owieku jest zadaniem bardzo trudnym. Warunkiem wolnoci staje siê odwaga spojrzenia na siebie i ods³oniêcia ¿yciowego k³amstwa, które jest wynikiem niescalonych, czêsto sprzecznych systemów
wartoci. St¹d wielka rola uwiadomienia z jednej strony, a z drugiej  nieustannej wiadomej czujnoci w widzeniu konsekwencji w³asnych dzia³añ. Jest to istotne, bo czêsto do w³aciwego rozstrzygniêcia dochodzi o wiele
wczeniej, ni¿ mog³oby siê (tak¿e samemu zainteresowanemu) wydawaæ,
a ostatnia, zdawa³oby siê kluczowa, decyzja w ³añcuchu decyzji mo¿e stanowiæ jedynie naturaln¹ konsekwencjê podjêtych wczeniej (bezrefleksyjnie lub w sposób samooszukuj¹cy siê) wyborów.
5. W punkcie poprzednim nacisk zosta³ po³o¿ony na wagê uwiadomienia. Trzeba jednak wspomnieæ tak¿e o trudnociach, jakie wi¹¿¹ siê
z oswajaniem niewiadomego. Jak powiedziano, zazwyczaj sprzecznoci
miêdzy ró¿nymi hierarchiami wartoci s¹ prze¿ywane wiadomie, a zapadaj¹ca decyzja jest jakim kompromisem. Bywa jednak tak, ¿e to, co niezgodne z uznawan¹ wiadomie hierarchi¹ zostaje gdzie zepchniête, nie
bez znaczenia dla zdrowego przystosowania. Mówi¹c jêzykiem Junga, to
co niewiadome skrywa cieñ. Mo¿e to byæ ród³em kolejnych trudnoci.
Jeli przyczyn¹ cierpieñ s¹ np. niedopuszczane do wiadomoci pragnienia
czy popêdy, a wiêc jaka niezrealizowana czêæ w³asnego ja, samo usuniêcie wyparcia niczego nie za³atwia: popêd d¹¿y do realizacji we w³aciwy sobie  nieakceptowany  sposób, jego uwiadomienie stawia wiêc podmiot przed nader trudn¹ sytuacj¹. Jeli nie ma dojæ do ponownego wypar11
Co ciekawe, jest to w¹tek zbie¿ny z pewnymi badaniami prowadzonymi w poznawczym nurcie psychologii, a zwi¹zanymi z wp³ywem wiadomej refleksji na póniejszy
sposób automatycznego reagowania. Jak pisze M. Jarymowicz, mo¿e byæ tak, ¿e  mówi¹c jêzykiem Freuda  niewiadome podziemie mo¿e byæ zale¿ne od tego, co dzieje
siê na najwy¿szym piêtrze.
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cia, popêd  by móg³ byæ rzeczywicie wyra¿ony  musi zostaæ zmodyfikowany, jako przekszta³cony. Problemem pozostaje, co to oznacza i jak
tego dokonaæ: rodzi to konflikty moralne, etyczne, religijne i zwi¹zane
z nimi rozdarcie wewnêtrzne; nad problemami tymi wiele psychologicznych ujêæ przelizguje siê  poprzestaj¹c np. na deklaracji koniecznoci
uwiadomienia  nie dostrzegaj¹c ich faktycznego dramatyzmu (por. Jung
1994, s. 73).
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania dotycz¹ce wolnoci na poziomie psychicznym, najostro¿niej jest stwierdziæ, ¿e nie wiadomo, jak daleko
siêga wolnoæ ludzka i w jakim stopniu cz³owiek mo¿e wyzwoliæ siê z ograniczeñ swojego biologicznego dziedzictwa i wczenie nabytych dowiadczeñ i stereotypów decyzji. Niemniej jednak  jak podkrelaj¹ badacze 
w porównaniu ze wiatem zwierzêcym jest to wolnoæ bardzo du¿a i wi¹¿e
siê z ogromnym bogactwem potencjalnych zachowañ. Najogólniej mo¿na
powiedzieæ, ¿e na kszta³t podejmowanych przez nas decyzji wp³yw ma zarówno plan genetyczny, jak i warunki rodowiskowe, ale te¿ i same podejmowane decyzje. Dokonuj¹c okrelonych wyborów, cz³owiek zarazem toruje (okrelenie Kêpiñskiego) swoj¹ przysz³oæ i przysz³e decyzje: to, co
zosta³o zrealizowane ma wiêksz¹ szansê na pojawienie siê nastêpnym razem; zarazem ka¿da decyzja co do zachowania ogranicza zakres realnych
mo¿liwoci, bo nastêpne decyzje id¹ torem poprzedniej. Oznacza to, ¿e
w pewnym zakresie jestemy odpowiedzialni za kszta³t naszej osobowoci
(co zreszt¹ dawno temu zauwa¿y³ m.in. W. James [2002]). Nasze postêpowanie mo¿e siê przyczyniaæ do wzrostu naszej realnej psychicznej (czy
psychologicznej) wolnoci, albo przeciwnie  prowadziæ do jej umniejszenia lub nawet zaniku. Wa¿ne jest wiêc, by zdawaæ sobie z tych zale¿noci
sprawê. Kryterium tak pojêtej wolnoci wydaje siê zdolnoæ osoby do podejmowania decyzji wiadomych, zgodnych z przyjmowan¹ przez siebie
hierarchi¹ wartoci. Jak powiedziano, wolnoæ taka mo¿e byæ mniejsza lub
wiêksza i zmieniaæ siê z czasem.

Wolnoæ w psychologii naukowej
Przyjrzyjmy siê krótko sytuacji panuj¹cej w psychologii naukowej,
a zw³aszcza  dominuj¹cej we wspó³czesnej psychologii akademickiej 
psychologii poznawczej. W przypadku wolnoci w psychologii jako na-
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uce pytaniem krytycznym staje siê pytanie o rolê wiadomoci (wiadomych myli, intencji, celów itp.) w funkcjonowaniu cz³owieka.
Jeszcze do niedawna uderzaj¹ce na gruncie nurtów poznawczych by³o
to, ¿e  jak zauwa¿a John Searle (1999)  odwo³ywanie siê do wiadomoci nale¿a³o do z³ego naukowego smaku, podobnie jak pytanie o podmiot rozgrywaj¹cych siê procesów regulacyjnych i przetwarzania informacji (percepcji, uwagi, ró¿nych systemów pamiêci itp.).
Wydaje siê, ¿e wspó³czenie problem wiadomoci, podmiotowoci
i woli zaczyna wysuwaæ siê na plan pierwszy, i to w przywo³ywanym explicite kontekcie dawnego sporu determinizmu z indeterminizmem. Towarzyszy temu przekonanie, ¿e wiadomego dowiadczenia sprawstwa i wolnoci nie mo¿na w nauce poznawczej d³u¿ej ignorowaæ, gdy¿ stanowi ono
centralne dowiadczenie ludzkie. Nie oznacza to jednak, by dowiadczeniu temu przypisywano jak¹ rolê sprawcz¹ i by wiadczy³o ono o rzeczywistej wolnoci. Przeciwnie, wydaje siê, ¿e nierozstrzygalny z pozoru problem wolnoci i woli powraca w³anie na skutek przekonania, ¿e nauka
dysponuje obecnie konkluzywnymi dowodami na rzecz ujêæ deterministycznych, uznaj¹cych wiadom¹ wolê za iluzjê (por. Wegner 2002; Velmans
2002; Bargh 2000).Warto przyjrzeæ siê najczêciej wysuwanym tu argumentom.
1. Szczególnie istotnych argumentów przeciw uto¿samianiu róde³
dzia³ania ze wiadom¹ wol¹ dostarczaj¹ badania nad aktywnoci¹ mózgu
w trakcie wykonywania ruchów dowolnych. W latach 80. XX wieku badania Benjamina Libeta nad spontanicznymi ruchami wykaza³y, ¿e wykryty
wczeniej tzw. potencja³ gotowoci, pojawiaj¹cy siê w mózgu przed zamierzonym ruchem i uto¿samiany przez Johna Ecclesa z dzia³aniem wiadomej
woli, pojawia siê przed tym, jak badany zanotowa³ chêæ wykonania takiego
ruchu. Wynik ten mo¿na interpretowaæ jako argument przeciw twierdzeniu,
¿e ruch jest inicjowany przez wiadom¹ wolê (a za pogl¹dem, ¿e ruch  jak
i chêæ ruchu  s¹ inicjowane przez subwiadomy proces mózgowy).
2. W codziennym ¿yciu wykonujemy wiele dzia³añ, z których mglicie tylko zdajemy sobie sprawê (np. bazgrzê co s³uchaj¹c wyk³adu, przestawiam mimowolnie rzeczy); wykonujemy te¿ pewne czynnoci bez uprzedniego planu. Wiele badañ pokazuje, ¿e procesy umys³owe mog¹ przebiegaæ w sposób zautomatyzowany, czêsto w odpowiedzi na nie zawsze rejestrowane wiadomie bodce rodowiskowe (por. Bargh, Ferguson 2000).
Te nieuwiadamiane procesy steruj¹ce nasz¹ percepcj¹, s¹dami, decyzjami
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itp. (por. Bargh 1999) stanowi¹ tak¿e podstawê mylenia kreatywnego, intuicji czy naukowych wgl¹dów. Istnieje coraz wiêcej podstaw, by s¹dziæ,
¿e tak¿e to, co uznajemy za racjonalne i przemylane wiadome decyzje,
nasycone jest nieuwiadamianymi postawami, motywami, nabytymi dowiadczeniami itp., z których istnienia zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy (por. Wegner 2002; Damasio 1999).
3. Tak¿e wspó³czesne badania z zakresu neuropsychologii zdaj¹ siê
wskazywaæ, ¿e wiêkszoæ procesów reguluj¹cych funkcje psychiczne przebiega w sposób nieuwiadomiony: wiadomoæ obejmuje najwy¿ej dopiero koñcowe rezultaty przetwarzania. Je¿eli tak jest, to  jak pytaj¹ niektórzy teoretycy (por. Vellmans 2002)  jak mo¿liwe jest wiadome kontrolowanie tych procesów? Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e wiadomoæ nie jest tu zazwyczaj traktowana jako co odrêbnego od neuronalnych procesów, które
jej towarzysz¹12. Ma to dalsze konsekwencje: umys³ przestaje byæ po¿¹danym sposobem wyjaniania, a jego miejsce zajmuje mózg. Porzucenie
umys³u na rzecz mózgu prowadzi, jak zauwa¿aj¹ tacy badacze, jak np.
Charles Webel i Tony Stigliano, do wniosku, ¿e funkcjonowanie mentalne
mo¿e byæ wyra¿ane w terminach fizykalistycznych (z obszaru np. neurofizjologii). Mo¿e to prowadziæ do wyeliminowania, jako duchów dawnych
epok, wyjanieñ w kategoriach fenomenologicznie czy hermeneutycznie
ujmowanych intencji, celów, racji czy wartoci. Tym, co pozostaje, jest przetwarzaj¹cy informacje mózg (por. Webel, Stigliano 2004, s. 82)13. Tym samym klasyczne czy potocznopsychologiczne (folk psychology) rozwa¿ania staj¹ siê co najmniej dyskusyjne dla celów naukowych (por. Denett
2006; Churchland 2002). Wydaje siê, ¿e neurofilozoficzny materializm staInne za³o¿enia s¹ zazwyczaj odrzucane, wi¹¿¹c siê z lêkiem przed popadniêciem
w jak¹ wersjê dualizmu psychofizycznego, coraz czêciej uznawanego za stanowisko
niemo¿liwe do pogodzenia ze wspó³czesn¹ nauk¹ (por. Denett 2006; Churchland 2002).
13
Autorzy przywo³anego tu artyku³u staraj¹ siê pokazaæ, ¿e to milcz¹co zazwyczaj
przyjmowane za³o¿enie neurofizjologicznego materializmu prowadzi w efekcie do rewizji naszych pojêæ moralnych; z³o staje siê wówczas chorob¹, a niew³aciwe postêpowanie mo¿na, leczyæ odwo³uj¹c siê do rodków biomedycznych lub interwencji
chirurgicznej. Biologiczne i genetyczne badania mog¹ nam pozwoliæ na próby tworzenia wiata bez przemocy  ale czy dalekie konsekwencje takich ingerencji by³yby rzeczywicie po¿¹dane?  pytaj¹. Jednoczenie postawa autorów bliska jest hermeneutycznemu podejciu do odpowiedzialnoci nauki za konsekwencje teorii, które formu³uje na
swoim gruncie.
12
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nowi podstawowe (formu³owane b¹d to explicite, b¹d implicite) za³o¿enie wród wielu poznawczych reprezentantów neuronauki, biomedycznej
psychiatrii czy psychologii.
Mimo wspomnianej przewagi  jak to sugeruj¹ wspó³czesne badania
 niewiadomego przetwarzania informacji doznajemy jednak przede
wszystkim poczucia wiadomego wp³ywu i wolnoci naszych dzia³añ. Tym
samym pojawia siê pytanie o status tego dowiadczenia i o jego ewentualne ród³a. Przyk³adow¹ prób¹ odpowiedzi na te pytania jest najnowsza ksi¹¿ka Daniela Wegnera The Illusion of Conscious Will (2002), choæ podobne
stanowiska s¹ te¿ fomu³owane przez innych badaczy (por. Velmans 2002,
2003).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e istota stanowiska Wegnera sprowadza siê do
za³o¿enia, ¿e wiadoma wola czy intencja jest tylko dowiadczeniem, a nie
przyczyn¹ (choæ tak nam siê mo¿e wydawaæ) naszych dzia³añ. Pozorna
[apparent] kontrola umys³owa  pisze Wegner  jest produktem procesu
interpretacyjnego, który jest w sposób fundamentalny oddzielony od mechanicznego procesu realnej umys³owej przyczynowoci (Wegner 2002,
s. 96). To umys³ (a cilej niewiadomy umys³owy proces) powoduje dzia³anie. Mimo to, w ujêciu Wegnera, myli i uczucia nie maj¹ jedynie charakteru epifenomenalnego. W wielu wypadkach informuj¹ one rzeczywicie o przysz³ym przebiegu dzia³ania: nie bêd¹c przyczynami  s¹ rodzajem przegl¹du tego, co bêdzie siê dzia³o. Jak zauwa¿a Wegner, ma to
du¿e znaczenie z punktu widzenia ¿ycia spo³ecznego i komunikacji z innymi, a tak¿e w³asnego poczucia to¿samoci i ci¹g³oci (wiadoma wola
niejako znaczy nasze dzia³ania w³anie jako nasze, powi¹zane z naszym wiadomie odczuwanym ja, bez którego bylibymy czym w rodzaju zombie). Natomiast realny przyczynowy mechanizm steruj¹cy nasz¹
aktywnoci¹ nigdy  zdaniem Wegnera  nie jest obecny w naszej wiadomoci. Prawdziwe powody ludzkiego dzia³ania s¹ niewiadome14.
W pewnym sensie wydaje siê, ¿e mamy tu do czynienia z restytucj¹ na gruncie
wspó³czesnych ujêæ poznawczych tego sposobu mylenia, który w³aciwy jest dla psychologii g³êbi, a zw³aszcza dowartociowania roli procesów subwiadomych. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e o ile Freud pok³ada³ w uwiadomieniu nadziejê na mo¿liwoæ przezwyciê¿enia niewiadomych determinizmów, o tyle wspó³czesna psychologia poznawcza przypisuje wiadomoci rolê znacznie mniejsz¹ lub wrêcz znikom¹. Z drugiej strony, w porównaniu z ujêciem freudowskim, prezentowane tu stanowisko nie upatruje
14
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Jak to  doæ kontrowersyjne  stanowisko ma siê do innych prowadzonych w psychologii badañ? Mog³oby siê wydawaæ, ¿e wobec silnego zainteresowania psychologii zachowaniami celowymi, dowolnymi czy intencjonalnymi cz³owieka, wypada ono dosyæ egzotycznie. Tak jednak nie jest.
Uwa¿na analiza prac psychologów odwo³uj¹cych siê do dzia³añ intencjonalnych czy dowolnych wskazuje, ¿e bynajmniej nie przecz¹ one
omawianym tu za³o¿eniom.
Po pierwsze, tym, co interesuje psychologa-badacza, nie jest np. zagadnienie wolnoci czy woli (w sensie filozoficznym lub potocznym), ale
to, co cz³owiek s¹dzi na temat sprawczoci w³asnych dzia³añ (por. Kofta
1979, s. 55). Sprawczoæ czy wolnoæ nie s¹ traktowane jako atrybut ludzki czy obiektywna cecha dzia³ania, ale jako s¹d lub odczucie ¿ywione w konkretnej sytuacji (i jako takie spe³niaj¹ce okrelon¹ funkcjê regulacyjn¹).
Po drugie, koncepcje z tego obszaru charakteryzuje nacisk k³adziony
na specyficzne mechanizmy czy procesy zachodz¹ce czêsto na poziomie
subwiadomym, a odpowiadaj¹ce za realizowanie czynnoci na poziomie
wiadomym czy celowym. W nurcie, o którym mowa, znajduj¹ siê np. tacy
czo³owi badacze zachowañ intencjonalnych, jak Peter Gollwitzer czy Robin Vallacher; podobnie rzecz ma siê z badaczami zachowañ wolicjonalnych i samokontroli, takimi jak np. Julius Kuhl.
Po trzecie (co wi¹¿e siê z powy¿szym) zanotowanie pojawienia siê
danej intencji, celu czy decyzji, po których nastêpuje odpowiednie dzia³anie podmiotu, bynajmniej nie oznacza, by sama owa decyzja nie by³a preformowana w sposób subwiadomy (przez subwiadome procesy umys³owe, por. Velmans 2000), tak ¿e i w tym wypadku trudno mówiæ o wolnoci
czy wyborze w takim sensie, w jakim o wolnym wyborze mówilimy w przypadku ujêæ filozoficznych czy praktyki psychologicznej.
W gruncie rzeczy  pisze John Bargh  istota badañ i teorii dotycz¹cych s¹dów i podejmowania decyzji skupia siê na odkryciu przyczynowych
mechanizmów (czynników determinuj¹cych) samych wiadomych wyborów i procesów refleksyjnych [reasonig processes] jako takich (Bargh,
Ferguson 2000, s. 938). Natomiast wolnoæ  o ile rozumieæ j¹ jako wiadomy wybór, zgodny z uznawanymi przez siebie i dowolnie wybranymi
wartociami  okazuje siê na tym gruncie jedynie z³udzeniem.
w niewiadomoci ciemnych czy niebezpiecznych si³, ale normalne procesy, s³u¿¹ce
przystosowaniu (por. Wilson 2002).

Wolnoæ egzystencjalna a psychologiczne rozumienia wolnoci

79

Podsumowanie
Poruszane w artykule problemy dotyczy³y m.in. tego, czy cz³owiek
jest istot¹ zdoln¹ do dokonywania wiadomych wyborów, stawiania w³asnych zadañ i celów oraz ich realizacji. Kwestia ta wydaje siê szczególnie
istotna w tych wypadkach, w których stawiane jest pytanie o mo¿liwoæ
i ewentualny zakres zmian, które mog¹ zajæ w podmiocie przy udziale jego
woli i w³asnej pracy. W sposób szczególny zdaje siê to dotyczyæ problemów psychoterapii, rozwoju czy wychowania. Jak wynika z dokonanego
tu przegl¹du, stanowiska przyjmowane przez filozofiê, praktykê psychologiczn¹ i psychologiê naukow¹ doæ znacznie siê ró¿ni¹ i ogólnie wydaj¹
siê trudne do uzgodnienia15.
Przede wszystkim mo¿na wskazaæ na wyrane rozejcie siê egzystencjalnego i naukowego rozumienia wolnoci i jej podstaw. Wydaje siê to
wynikaæ poniek¹d z samego charakteru badañ naukowych podejmowanych
w obrêbie psychologii. Jak przyznaj¹ badacze z tego krêgu, psychologia,
podobnie jak inne nauki, zajmuje siê wykrywaniem zale¿noci, praw przyczynowych i funkcjonalnych  i nie ma w niej miejsca na niezdeterminowanie. Jak pisze Bargh: Z pewnoci¹ ci, którzy badaj¹ wiadomoæ z naukowej perspektywy, musz¹ przyznaæ, ¿e podlega ona tym samym prawom,
co wszystko inne w wiecie fizycznym [...] Jakkolwiek filozofowie nie s¹
pod presj¹ przyjmowania takich niezbêdnych za³o¿eñ  naukowcy s¹
(Bargh, Ferguson 2000, s. 938939). Oczywicie mo¿e to prowokowaæ
dyskusjê na temat samego kszta³tu badañ naukowych w psychologii,
a zw³aszcza nad tym, czy dominuj¹ca wspó³czenie metodologia naturalistyczna stanowi jedyn¹ mo¿liw¹ dla psychologii opcjê. Problem ten, zwi¹zany z ci¹gle jeszcze istniej¹cym sporem naturalizmu i antynaturalizmu
w naukach spo³ecznych, poruszam gdzie indziej (por. Trzópek 2006).
Tu podstawowa kwestia zdaje siê dotyczyæ tego, czy okrelanie w³aciwoci ludzkiego dzia³ania i mylenia oraz tego, na czym siê one zasadzaj¹, le¿y w gestii psychologii jako nauki empirycznej, i jeli pada odpowied twierdz¹ca, to nastêpne pytanie dotyczy tego, jak ustrzec siê reduk-

15
Przynajmniej jeli chodzi o podstawowe za³o¿enia stoj¹ce za konkretnymi stanowiskami. Na poziomie pewnych twierdzeñ szczegó³owych uzgodnienie takie  po usuniêciu bariery odmiennoci jêzyka  w niektórych kwestiach wydaje siê mo¿liwe.
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cjonizmu, który mo¿e byæ skutkiem absolutyzowania wyników osi¹gniêtych przy zaanga¿owaniu okrelonej metodologii i zwi¹zanych z ni¹ ograniczeñ. Jak siê czêsto podkrela, ¿adna dyscyplina szczegó³owa z natury
swojej nie jest w stanie uchwyciæ swego przedmiotu w sposób pe³ny (por.
Frankl 1978, 1984; Jaspers 1990; Ga³dowa 1992). W tym sensie wydaje
siê, ¿e tak¿e psychologia naukowa  nie przekraczaj¹c w³asnych kompetencji  nie jest w stanie (i nie powinna) jednoznacznie formu³owaæ twierdzeñ na temat znaczenia dowiadczenia wolnoci czy istnienia wolnoci
jako takiej.
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EXISTENTIAL FREEDOM AND A PSYCHOLOGICAL
UNDERSTANDING OF FREEDOM
CAN PSYCHOLOGY AS A SCIENCE
ACCESS CATEGORIES OF EXISTENTIAL PHILOSOPHY?

Summary
The range of issues presented in the article is centred around various perspectives
of thinking about human freedom: existential freedom, freedom on the mental level
as well as freedom in contemporary cognitive sciences. The first one is based on the
philosophical (especially in C. Jaspers approach) elaboration of the experience of
a person. The second one pertains to our actual psychological capabilities and limitations; here the works of such doctors and therapists as C.G. Jung, E. Fromm,
A. Kêpiñski and others have been adopted for the basis. Finally, the third one deals
with the way which freedom is treated in within the cognitive trend dominating
scientific psychology.
Performed comparisons demonstrate that both the existential freedom as well as
the freedom on the mental level seem to be phenomena resisting the investigation
by naturalistically-oriented scientific psychology with its subjective third person methodology. Psychology which aspires to be counted among natural scien-
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ces, similarly to other sciences from this domain engages in the detection of relations, causative and functional laws and mechanism belying investigated phenomena. Freedom  if it is spoken about  is here rather perceived or experienced  awhile not real. At the same time it seems that psychology, as a detailed
science should not  without venturing beyond its own competencies  explicitly
formulate statements pertaining to the meaning of the experience of freedom or the
existence of freedom as such. The issues mentioned are relevant insofar as they
pertain to the question regarding the possibility and a potential scope of changes
which can occur in a subject at the participation of its will and its own work.

84

Joanna Trzópek

Znaczenie intencji dla moralnej oceny czynu

49

Analiza i Egzystencja 8 (2008)
ISSN 1734-9923

MARCIN CICHOSZ*

ZNACZENIE INTENCJI DLA MORALNEJ OCENY CZYNU
 STANOWISKO DANIELA WEGNERA
S³owa kluczowe: wolna wola, wiadoma wola, wola fenomenalna, intencja,
dzia³anie, etyka, Daniel Wegner, Benjamin Libet
Keywords: free will, conscious will, phenomenal will, intention, action, ethic,
Daniel Wegner, Benjamin Libet

Intensywny rozwój badañ nad ludzkim mózgiem-umys³em, realizowany
w ramach paradygmatu kognitywnego, coraz silniej oddzia³uje na okrelone obszary filozofii. Rewizji poddawane s¹ poszczególne stanowiska
i koncepcje. Dotyczy to g³ównie rozstrzygniêæ odnosz¹cych siê do kwestii
poznawczych, wolitywnych oraz emotywnych. Proces ten mo¿na porównaæ do wp³ywu, jaki nowo¿ytna fizyka wywar³a na szeroko pojêt¹ filozofiê
przyrody. Z czasem teorie fizyczne oraz  wspieraj¹ce je  dane empiryczne ca³kowicie wypar³y dominuj¹ce przez wieki pogl¹dy Arystotelesa. Obecnie w zasadzie nie ma ju¿ filozofów, którzy próbowaliby mówiæ na temat
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zjawisk przyrodniczych bez odniesienia do fizyki. W przypadku badañ dotycz¹cych cz³owieka istnieje jeszcze wiele miejsc, w których spekulacja
filozoficzna jest pomocnym i efektywnym narzêdziem wyjaniaj¹cym (widaæ to choæby w obrêbie tzw. filozofii umys³u). Równoczenie jednak coraz czêciej filozofia zobligowana jest do uwzglêdniania danych dostarczanych przez neuronauki, biologiê czy psychologiê poznawcz¹. Wszystkie te przemiany maj¹ równie¿ wp³yw na status okrelonych rozstrzygniêæ
i teorii etycznych. W niniejszym artykule wp³yw ten zostanie omówiony
na przyk³adzie znaczenia intencji dla moralnej oceny czynu.

Zakres pojêcia czynu
Problem moralnej oceny czynu jest od strony teoretycznej zagadnieniem z³o¿onym  wymaga uwzglêdnienia wielu czynników. Wa¿ne jest jednak, aby ju¿ w punkcie wyjcia doprecyzowaæ samo pojêcie czynu, nie
wszystkie bowiem dzia³ania cz³owieka mo¿na w ten sposób nazywaæ.
Wspó³czesna psychologia wyró¿nia w tym kontekcie dwie kategorie zachowañ: dobrowolne (dowolne) i mimowolne. Pierwsze z nich to zachowania, którym towarzyszy poczucie umylnoci, maj¹ one charakter kontrolno-strategiczny. Podejmowane s¹ na ¿¹danie w³asne lub innej osoby.
S¹ elastyczne i modyfikowalne  ulegaj¹ zmianie pod wp³ywem obserwowanych konsekwencji. Dzia³ania dobrowolne s¹ wyuczane w toku rozwoju ontogenetycznego. Cechuje je stosunkowo d³ugi czas realizacji 
ok. 0,5 s.
Dzia³ania mimowolne to automatyzmy znajduj¹ce siê poza wiadom¹
kontrol¹  nie towarzyszy im poczucie umylnoci. Wykonywane s¹ zdecydowanie szybciej ni¿ dzia³ania dobrowolne  od 200 do 300 ms. Do dzia³añ mimowolnych zalicza siê wszelkiego rodzaju odruchy, szybkie reakcje
obronne, prze¿ywanie emocji oraz m.in. efekty prymowania. Rozró¿nienie
to nie ma wy³¹cznie charakteru behawioralnego, ma ono równie¿ swoje
podstawy neurologiczne. O dzia³aniach dobrowolnych mówimy w przypadku czynnoci ruchowych, które powstaj¹ w wyniku kooperacji nastêpuj¹cych struktur mózgowych: ga³ki bladej, istoty czarnej, okolicy piramidowej kory, okolicy czuciowej kory, okolicy przedruchowej kory, pêtli j¹dra
ogoniastego oraz okolicy przedczo³owej  jest to tzw. redni i wy¿szy poziom integracji. W przypadku czynnoci ruchowych mimowolnych mówi-

Znaczenie intencji dla moralnej oceny czynu

51

my o tzw. ni¿szym poziomie integracji, który obejmuje: rdzeñ krêgowy,
rdzeñ przed³u¿ony i most, ródmózgowie oraz j¹dro czerwone1.

Sk³adowe oceny czynu
Mo¿na jednoznacznie powiedzieæ, zgodnie z powy¿szym rozró¿nieniem, ¿e dzia³ania mimowolne nie podlegaj¹ moralnej ocenie z punktu widzenia etyki. Ta konstatacja zgodna jest równie¿ z funkcjonuj¹c¹ od wieków intuicj¹ potoczn¹. Czy w zwi¹zku z tym wszystkie pozosta³e dzia³ania, tj. dzia³ania dobrowolne, podpadaj¹ pod tak¹ ocenê? Odpowied jest
w zasadzie pozytywna, wyj¹tek stanowi¹ dzia³ania dobrowolne, które zosta³y wymuszone przez zewnêtrzne okolicznoci. Przypadek ten zidentyfikowany zosta³ ju¿ w staro¿ytnoci, w kontekcie problemu wolnoci.
Bycie wolnym oznacza³o, ¿e kto mo¿e robiæ to, co mu siê podoba, nie
bêd¹c przymuszanym ani przez rozkaz pana, ani przez fizyczn¹ koniecznoæ, która ka¿e pracowaæ za zap³atê dla utrzymania siê przy ¿yciu, ani
te¿ przez cielesne upoledzenie, takie jak s³abe zdrowie lub parali¿ którego z cz³onków. Wed³ug greckiej etymologii, a raczej greckiej samointerpretacji, korzeniem s³owa wolnoæ (eleutheria) jest eleuthein
hopos ero, idê, jak chcê, i owa najbardziej podstawowa wolnoæ by³a
przez Greków rozumiana niew¹tpliwie jako wolnoæ ruchu2.

Jeli za³o¿ymy, ¿e dane zachowanie nie jest mimowolnym odruchem
ani nie zaistnia³o pod wp³ywem zewnêtrznego przymusu, to mo¿emy poddaæ je ocenie moralnej. Zdaniem Wojciecha Bobera, pe³na ocena moralna
czynu obejmuje piêæ elementów3 (zob. poni¿sz¹ tabelê). Mo¿na je uporz¹dkowaæ zgodnie z czasowym przebiegiem dzia³ania.

Por. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania siê ludzi i zwierz¹t, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, s. 279.
2
H. Arendt, Wola, t³um. R. Pi³at, Warszawa: Czytelnik 1996, s. 41.
3
Por. W.J. Bober, Pluralizm etyczny i problem oceny moralnej, http://www.simp.pl/
gsk/doc/Pluralizm%20etyczny%20i%20problem%20oceny%20moralnej.doc, s. 4 (200708-14).
1
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1. ocena motywów4
2. ocena intencji

sk³adowe przed podjêciem dzia³ania

3. ocena relacji czynu do normy
4. ocena dawcy dzia³ania (charakteru)
5. ocena skutku

sk³adowe po wykonaniu dzia³ania

W kolejnej czêci artyku³u chcia³bym skupiæ siê wy³¹cznie na ocenie
intencji.
Poszczególne teorie etyczne, takie jak utylitaryzm, etyka mi³oci bliniego, formalizm, etyka cnoty czy etyka umowy spo³ecznej5, ró¿nie kwalifikuj¹ ocenê intencji. Utylitaryzm w zasadzie ca³kowicie pomija intencjê
przy ocenie moralnej czynu  istotne s¹ wy³¹cznie skutki, a nie zamiar stoj¹cy za czynem. Nie oznacza to jednak, ¿e utylitaryzm w ogóle kwestionuje istnienie intencji jako bezporedniej przyczyny dzia³ania, stwierdza jedynie, ¿e jej treæ nie ma ¿adnego znaczenia dla oceny moralnej.
Etyka chrzecijañska widzi ten problem inaczej. Dla Piotra Abelarda
w³aciwa ocena moralna to ocena intencji.
Zgodnie z t¹ koncepcj¹ w zasadzie grzeszy siê myl¹, gdy¿ wystêpek
nastêpuje ju¿ wtedy, kiedy podejmiemy decyzjê i udzielimy sobie przy-

Zdaniem W. Bobera motywy i intencja nie zawsze s¹ dobrze odró¿niane, zw³aszcza
¿e chêæ sprawienia czego (intencja) mo¿e byæ równie¿ g³ównym motywem dzia³ania.
Cz³owiek mo¿e dzia³aæ pod przymusem, z lenistwa, wiedziony uczuciem lub namiêtnoci¹ (gniewem, po¿¹daniem itd.), a to wszystko s¹ motywy. Z drugiej strony cz³owiek
mo¿e dzia³aæ nierozwa¿nie lub po namyle, mo¿e dzia³aæ w oparciu o b³êdne przekonania dotycz¹ce faktów lub te¿ tego, co jest dobre i z³e  a to nale¿y do oceny intencji.
W tym kontekcie motyw to przyczyna dzia³ania, natomiast intencja, to towarzysz¹ca
dzia³aniu chêæ. Por. tam¿e, s. 4.
Podobnie motyw od intencji odró¿nia T. Honderich odwo³uj¹c siê do dwóch kategorii: intencji biernej (pragnienie, plan) oraz intencji czynnej (zamiar poprzedzaj¹cy dzia³anie). Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, gdy postanawiamy, i¿ nastêpnego dnia udamy siê
na aukcjê, by zakupiæ okrelony przedmiot  w tym przypadku intencja bierna mo¿e byæ
wyra¿ona zdaniem: jutro pójdê kupiæ przedmiot X na aukcji. Natomiast intencja czynna
objawi siê dopiero wówczas, gdy postanowimy w³¹czyæ siê do licytacji. Zanim podniesiemy rêkê, pojawi siê okrelony zamiar  w ten sposób zaistnieje akt wolicjonalny. Por.
T. Honderich, Ile mamy wolnoci?, t³um. A. Florek, Poznañ: Zysk i S-ka 2001, s. 60.
5
Por. J. Ho³ówka, Etyka w dzia³aniu, Warszawa: Prószyñski i S-ka 2002, s. 11.
4
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zwolenia na pope³nienie okrelonego czynu. Natomiast niewiadomoæ
dobra i z³a oraz pope³niania czynu powoduje  zdaniem Abelarda  ¿e
nie mo¿na mówiæ o pope³nieniu wykroczenia moralnego. Konsekwencj¹ koncepcji Abelarda jest kompletne oddzielenie oceny moralnej od
prawnej, gdy¿ wynika zeñ przekonanie, ¿e tylko bóg mo¿e os¹dzaæ
w kwestiach moralnych. Cz³owiek natomiast mo¿e karaæ drugiego cz³owieka co najwy¿ej za skutki dzia³añ, za spowodowane z³o6.

Kant, uznaj¹c przyczynowy charakter intencji, zwróci³ dodatkowo
uwagê na wysi³ek zwi¹zany z czynem. Najbardziej chwalebne s¹, jego zdaniem, te dzia³ania, które zostaj¹ podjête ze wzglêdu na sam¹ normê moraln¹, bez ¿adnych dodatkowych pobudek7. Innymi s³owy, jeli czyn o dobrych skutkach realizowany jest nieomal mechanicznie, zgodnie ze sk³onnociami podmiotu, bez wysi³ku, to nie zas³uguje na wysok¹ ocenê.
Jak na powy¿sze sposoby mylenia na temat intencji mo¿na spojrzeæ
z punktu widzenia wspó³czesnej psychologii poznawczej czy, szerzej, kognitywistyki? Warto od razu zaznaczyæ, ¿e modele wyjaniaj¹ce, formu³owane w obrêbie paradygmatu kognitywistycznego przez nie-filozofów, rzadko odnosz¹ siê do kwestii etycznych. Bywa jednak tak, ¿e okrelone wnioski s¹ na tyle zaskakuj¹ce dla samych badaczy, ¿e czasami pozwalaj¹ sobie
oni na dygresje i uwagi wykraczaj¹ce poza ich naukow¹ specjalizacjê.

Model dzia³añ dobrowolnych Daniela Wegnera
Model Daniela Wegnera, przedstawiony przez niego w pracy The Illusion of Conscious Will (2002), jest obecnie jednym z najbardziej dyskutowanych na gruncie psychologii poznawczej modeli dzia³añ dobrowolnych. Na pocz¹tku swoich rozwa¿añ amerykañski badacz stawia nastêpuj¹ce pytanie: czy to, co robimy, powodowane jest przez nas wiadomie, czy
mo¿e dzia³ania te tylko nam siê przydarzaj¹?8 Próbuj¹c odpowiedzieæ na to
pytanie, Wegner tworzy model aktu wolicjonalnego oraz przytacza potwierdzaj¹cy go bogaty materia³ teoretyczno-empiryczny.

6
7
8

W.J. Bober, Pluralizm etyczny..., s. 4.
Tam¿e.
D. Wegner, The Illusion of Conscious Will, Combridge: The MIT Press 2002, s. IX.
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Zdaniem Wegnera, ka¿dy akt wolicjonalny inicjowany jest przez dwa
niewiadome procesy mózgowo-mentalne. Ich istnienie potwierdza tzw.
potencja³ gotowoci (ang. readiness potential [RP]) rejestrowany ok. 300
msec przed pojawieniem siê wiadomoci samego aktu i 530 msec przed
koñcowym ruchem. Pierwszy z nich (P1) jest odpowiedzialny za utworzenie ruchu dowolnego, drugi (P2) za przygotowanie myli, która wemie udzia³ w tworzeniu intencji. Obydwa procesy s¹ niewiadome, dlatego trudne jest okrelenie zwi¹zku, który zachodzi³by miêdzy nimi. Sprawca  po ok. 330 msec od pojawienia siê RP  zaczyna sobie uwiadamiaæ,
¿e akt wolicjonalny zosta³ zainicjowany. Mniej wiêcej w tym samym czasie powstaje równie¿ ostateczna postaæ intencji. Zdaniem Wegnera, intencja powstaje dziêki procesowi interpretacji (P3), dla którego jedn¹ z danych wejciowych jest myl udostêpniona przez P2. Celem interpretacji
jest zrozumienie podjêtego dzia³ania. Jeli cel ten zostanie osi¹gniêty, to
dodatkowo pojawi siê szczególnego rodzaju uczucie  tzw. kognitywne
uczucie t³a. Jego zadaniem jest zwi¹zanie dzia³ania z tzw. agentem domowym, czyli sprawc¹. W przysz³oci taki somatyczny marker pozwoli
agentowi domowemu, zgodnie z koncepcj¹ Damasio, efektywniej okreliæ,
kto by³ sprawc¹ danego czynu9. Wola fenomenalna jest u¿ytym przez Wegnera pojêciem, s³u¿¹cym do okrelenia wymienionych przez niego procesów oraz efektów ich dzia³ania. Wola fenomenalna to szczególnego rodzaju prze¿ycie nadbudowane nad pozornym zwi¹zkiem zachodz¹cym pomiêdzy intencj¹ a ruchem dowolnym. Amerykañski badacz odnosi ten zwi¹zek do sformu³owanej, wraz z Wheatleyem, teorii pozornego, mentalnego zwi¹zku przyczynowo-skutkowego (1999). Ludzie dowiadczaj¹
wiadomej woli, kiedy interpretuj¹ w³asne myli jako przyczynê swoich
dzia³añ [...] Wola jest dowiadczana jako rezultat postrzegania pozornej
mentalnej przyczynowoci10. Spogl¹daj¹c na ca³oæ aktu wolicjonalnego,
mo¿na w pewnym sensie powiedzieæ, ¿e prze¿ycie wiadomej woli jest tylko kolejnym rezultatem niewiadomych procesów mózgowych oraz zdarzeñ mentalnych. W efekcie powstaje  oprócz dzia³ania oraz intencji 
poczucie umylnoci, w którym intencja jawi siê jako przyczyna dzia³ania.
Ostatecznie zatem, konkluduje Wegner, wiadoma wola jest iluzj¹ wytwarzan¹ przez umys³ w celu zrozumienia naszych w³asnych dzia³añ.
9
10

Por. koncepcja somatycznego markera G. Clorea. Tam¿e, s. 326.
Tam¿e, s. 64 i 66.
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Tak wiêc RP (potencja³ gotowoci) móg³by sygnalizowaæ pojawienie
siê niewiadomych zdarzeñ mentalnych, których wynikiem jest zarówno prze¿ycie chcenia ruchu, jak i rzeczywiste wyst¹pienie ruchu. Taka
mo¿liwoæ doprowadza nas do intryguj¹cego odkrycia, ¿e wiadome
chcenie, tak jak ruch dowolny, jest zdarzeniem umys³owym spowodowanym przez wczeniejsze zdarzenia. Wydaje siê, ¿e wiadome chcenie nie jest pocz¹tkiem procesu wykonywania dowolnego ruchu, lecz
raczej jednym z serii zdarzeñ, które w koñcu do niego doprowadzaj¹.
Czasowe umiejscowienie wiadomej woli sugeruje, ¿e byæ mo¿e prze¿ycie woli jest jednym z ogniw przyczynowego ³añcucha zdarzeñ prowadz¹cych do dzia³ania, jednak w rzeczywistoci mo¿e nie byæ nawet
i tym. Byæ mo¿e jest ono po prostu wolnym zakoñczeniem  jedn¹ z tych
rzeczy, które, tak jak ruch, powodowane s¹ przez wczeniejsze zdarzenia w mózgu i w umyle. [...] Badania Libeta wykazuj¹ m.in., ¿e je¿eli
chodzi o rzeczywisty akt spontanicznego dzia³ania, dowiadczenie wiadomego pragnienia takiego dzia³ania wystêpuje dopiero po tym, jak RP
zasygnalizuje, ¿e zdarzenia w mózgu rozpoczê³y tworzenie tego¿
(a prawdopodobnie tak¿e intencji i prze¿ycia wiadomej woli). Z kolei
badania nad szybkimi reakcjami na bodce rodowiskowe potwierdzaj¹ fakt, ¿e wiadome procesy umys³owe wystêpuj¹ na ogó³ nie przed,
lecz po dzia³aniu. W przypadku zachowañ tego typu wiedza o tym, co
zrobilimy i co stymulowa³o nasze dzia³anie jest swoistego rodzaju luksusem, który osi¹gamy w parê milisekund po dzia³aniu11.

Zdaniem Wegnera, trudne jest precyzyjne okrelenie zwi¹zku pomiêdzy procesami niewiadomymi P1 i P2. Mo¿liwe, jak siê wydaje, s¹ trzy
przypadki: pierwszy z nich to uk³ad, w którym procesy wymieniaj¹ siê informacjami o swoim stanie i ka¿dy na swój sposób uwzglêdnia status drugiego (by³by to uk³ad swoistej równowagi); druga mo¿liwoæ polega³aby
na pe³nej niezale¿noci  ka¿dy proces realizowa³by w³asny cel, bez jakiegokolwiek zwi¹zku z procesem towarzysz¹cym; natomiast trzecia mo¿liwoæ dotyczy przypadku, gdy jeden z procesów warunkuje drugi. Z przytoczonego przez Wegnera materia³u nie wynika jednoznacznie, która z tych
mo¿liwoci jest bardziej prawdopodobna. Najciekawsze jest jednak to, ¿e
charakter tej relacji nie jest istotny w perspektywie procesu interpretacyjnego, który traktuje myl towarzysz¹c¹ dzia³aniu jako jedn¹ z wielu danych wejciowych. Najczêciej dokonywana interpretacja wprost wynika
11
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z myli towarzysz¹cej dzia³aniu  w typowych przypadkach jest to jego
nazwa. Jednak w okrelonych sytuacjach dana dostarczona przez P2 bywa
ignorowana i wówczas dochodzi do powstania wyjanienia ad hoc, przy
czym nie jest ono nigdy oderwane od bie¿¹cego kontekstu poznawczego.
W tego typu sytuacjach mo¿e równie¿ nie dojæ do powstania woli fenomenalnej, co w konsekwencji bêdzie oznaczaæ, ¿e dzia³anie zostanie przypisane innemu agentowi  w skrajnych przypadkach sprawc¹ zostanie agent
wirtualny, np. duch, t³um, alter ego.
Schematyzuj¹c powy¿szy wywód, mo¿na najprociej uj¹æ go w formie dwóch pytañ i odpowiedzi:
1. Kiedy dowiadczamy uczucia woli (ang. the feeling of will)? Wtedy, gdy interpretujemy myli towarzysz¹ce dzia³aniu jako jego przyczyny.
2. Z czego wynika tego typu interpretacja? Wynika ona z potrzeby
zrozumienia w³asnego dzia³ania.
Zdaniem Wegnera, tak wykszta³cony mechanizm mo¿na traktowaæ jako
swoisty skrót, który zastêpuje rzeczywisty przebieg zdarzeñ mózgowo-mentalnych oddzia³uj¹cych na nasze celowe zachowania.

Trzy zasady warunkuj¹ce powstanie prze¿ycia wiadomej woli
Warunkiem zaistnienia woli fenomenalnej jest odpowiedni przebieg
procesu interpretacji. Wegner wyró¿nia trzy zasady, które warunkuj¹ powstanie prze¿ycia wiadomej woli: priorytetu, spójnoci i wy³¹cznoci.
1. Zasada priorytetu okrela wielkoæ okna czasowego, w którym
musz¹ siê zmieciæ myl oraz ruch dowolny, by zosta³y uznane za zwi¹zek
przyczynowo-skutkowy. Jeli myl znacznie poprzedzi ruch lub przeciwnie  nast¹pi zbyt póno, wówczas nie zostanie zinterpretowana jako przyczyna.
Potwierdza to eksperyment Michottea12 z uk³adami poruszaj¹cych siê
obiektów. Na podstawie tego eksperymentu stwierdzono, i¿ krytyczne dla
interpretacji ruchu dwóch obiektów, jako uk³adu przyczynowo-skutkowego, jest ich odpowiednia synchronizacja. Zbyt wczesny albo zbyt póny
12
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ruch obiektu reprezentuj¹cego skutek powoduje, i¿ uk³ad nie jest klasyfikowany jako przyczynowo-skutkowy. Ocenia siê, ¿e w przypadku aktów
wolicjonalnych myl powinna wyprzedzaæ dzia³anie o kilka sekund  obliczenia dopuszczaj¹ przedzia³ od 3 (efekt prze³¹czania w wiadomoci obrazu dla kostki Neckera) do 30 sekund (górna wartoæ wynika z zasad funkcjonowania pamiêci krótkotrwa³ej). Istniej¹ wyj¹tki od zasady priorytetu
czasowego, kiedy np. myl o dzia³aniu pojawi siê po dzia³aniu, a mimo
wszystko zostanie ono uznane za celowe. W takim przypadku ród³em uczucia woli s¹ dwie pozosta³e zasady: spójnoci i wy³¹cznoci.
2. Zasada spójnoci wymaga, aby przyczynie odpowiada³ adekwatny skutek. W kontekcie pozornego, mentalnego prawa przyczynowo-skutkowego konstruuj¹cego poczucie woli, zasada spójnoci polega na cis³ym
zwi¹zku treci myli z podejmowanym dzia³aniem. W praktyce zasada ta
jest spe³niana dziêki temu, ¿e myl towarzysz¹ca dzia³aniu jest dostêpna na
poziomie wiadomoci jako jego nazwa, okrelenie odnosz¹ce siê do sposobu wykonania czynnoci lub jako obraz. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e nasze myli odnosz¹ce siê do jakiego dzia³ania (dostêpne nam
w formie intencji, przekonañ czy pragnieñ) bêd¹ semantycznie powi¹zane
z tym¿e dzia³aniem. Spójnoæ myli i dzia³añ zale¿y od procesu poznawczego, który porównuje wczeniejsze myli dotycz¹ce dzia³ania z jego efektami. Realizacja tego, co wczeniej zamierzalimy zrobiæ, powoduje pojawienie siê spójnoci pomiêdzy myl¹ oraz dzia³aniem, co w konsekwencji
prowadzi do wyraniejszego uczucia woli. Dla przyk³adu osoby, które s¹dz¹, ¿e odnios¹ sukces  po jego osi¹gniêciu maj¹ wiêksze poczucie kontroli ni¿ te, którym równie¿ przytrafi³ siê sukces, ale w niego nie wierzy³y.
Zasada spójnoci pozwala wyjaniæ zjawisko genialnych pomys³ów.
Kiedy pojawia siê taka idea, nie traktujemy jej na ogó³ jako prze¿ycia dobrowolnego  w tym przypadku poczucie sprawstwa jest niezwykle s³abe.
Tego typu zaskakuj¹cy pomys³ przypisujemy niewiadomoci lub wy¿szej istocie. Do pewnego stopnia podobny efekt pojawia siê w kontekcie
dzia³añ eksperckich, które s¹ realizowane w taki sposób, ¿e zaskakuj¹ samych twórców, np. improwizacje wybitnych muzyków czêsto wprawiaj¹
ich samych w zdumienie. Odnosz¹c to do zasady spójnoci, mo¿na powiedzieæ, ¿e wyj¹tkowe zachowania paradoksalnie nie s¹ traktowane przez
nas jako dobrowolne i celowe, poniewa¿ myli, które im towarzysz¹, okazuj¹ siê w naszym odczuciu nieadekwatne do powsta³ych skutków.
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Innym przyk³adem niespójnoci myli z dzia³aniem jest, charakterystyczne dla osób chorych na schizofreniê, zjawisko s³yszenia g³osów.
Wegner, powo³uj¹c siê na Hoffmana, wyjania ten problem nastêpuj¹co:
zwykle, gdy zaczynamy mówiæ, uruchamiamy kognitywny, ale zarazem
abstrakcyjny plan wypowiedzi, w którym okrela siê jej intencjê, istotê lub
cel. Nie jest on oczywicie zamkniêt¹ ca³oci¹, gdy¿ jest wra¿liwy na cele
i przekonania mówcy. W trakcie wypowiedzi przek³ada siê go na okrelone s³owa oraz sk³adniê. W przypadku chorych na schizofreniê ten plan rozsypuje siê, co mo¿e prowadziæ do niespodziewanych wypowiedzi i myli,
dlatego czêsto osoby chore twierdz¹, ¿e to, co wypowiedzia³y, nie mia³o
wiele wspólnego z tym, co sobie zaplanowa³y. W tej perspektywie pojawia
siê naturalna sk³onnoæ, by wyg³oszon¹ wypowied przypisaæ jakiemu
obcemu g³osowi. Jeszcze bardziej dotkliwe s¹ sytuacje, gdy osoba chora
zapomina o w³asnych, pierwotnych intencjach zwi¹zanych z dzia³aniem.
Takie zaburzenie mo¿e nawet prowadziæ do traktowania w³asnych zachowañ jako obcych.
3. Zasada wy³¹cznoci wskazuje na to, ¿e warunkiem powstania uczucia woli jest mo¿liwoæ jednoznacznej identyfikacji przyczyny. Im wiêcej
potencjalnych przyczyn dzia³ania, tym mniejsza szansa zaistnienia woli
fenomenalnej. Istniej¹ dwa rodzaje czynników obni¿aj¹cych poziom wy³¹cznoci: wewnêtrzne i zewnêtrzne. Pierwszy rodzaj stanowi¹ emocje,
impulsy, przyzwyczajenia, usposobienie oraz tiki nerwowe  wszystkie te
zjawiska rywalizuj¹ z myl¹ o uzyskanie statusu przyczyny zachowania.
Przyk³adowo, dzia³aj¹c pod wp³ywem silnej emocji, wszelkie wiadome
myli s¹ na tyle wyt³umione, ¿e czêsto takie dzia³ania nie s¹ odbierane jako
dobrowolne (jest to równie¿ uwzglêdniane w praktyce s¹downiczej)13.
Do czynników zewnêtrznych, naruszaj¹cych zasadê wy³¹cznoci,
mo¿na zaliczyæ wp³yw, który wywieraj¹ na nas inne osoby lub grupy osób
(inni agenci). Za ka¿dym razem, gdy dochodzi do wspó³dzia³ania kilku
agentów, obni¿a siê poczucie umylnoci. Przyk³adem mo¿e byæ wspólny
taniec, k³ótnia, zapasy czy seans spirytystyczny. W ka¿dym z tych przypadków trudno jest ich uczestnikom okreliæ, które dok³adnie dzia³anie by³o
przez nich zamierzone, a które nie. Jeszcze wyraniej efekt ten widaæ w sytuacjach grupowych  w skrajnych przypadkach dochodzi do wyodrêbnie13
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nia siê agenta zbiorowego. Uczestnik takiej grupy przestaje rozpatrywaæ
podejmowane dzia³ania w odniesieniu do w³asnych myli, przyjmuj¹c, ¿e
to w³anie grupa (agent zbiorowy) o czym myli i to ona podejmuje okrelone dzia³anie zamiast niego. Z analogicznym zjawiskiem, zdaniem Wegnera, mamy do czynienia w przypadku ekstatycznych transów, rozpowszechnionych w wielu kulturach, w czasie których ujawniaj¹ siê takie zdolnoci,
jak przemawianie nieznanymi jêzykami, przepowiadanie przysz³oci itd.
Autor The Illusion of Conscious Will zwraca równie¿ uwagê na wp³yw
zasady wy³¹cznoci na formowanie siê indywidualnej to¿samoci:
Na rozleg³ym obszarze potencjalnych przyczyn zachowania danej osoby istnieje tylko jedno ja, autor, posiadaj¹cy myli i realizuj¹cy dzia³ania. To ja rywalizuje z przyczynami wewnêtrznymi i z ca³¹ gam¹
przyczyn zewnêtrznych o status tego, czego chcia³a naprawdê dana osoba. Eliminowanie po kolei wszystkich innych przyczyn dzia³ania pozwala jednostce rozwin¹æ to ja i w ten sposób dowiadczyæ osobistej
to¿samoci, natomiast proces znajdywania zewnêtrznych przyczyn w³asnych dzia³añ rozwija zdolnoci przypisywania woli wszystkim innym
aktorom z otoczenia spo³ecznego14.

Wnioski
Przedstawiony powy¿ej model aktu wolicjonalnego jest obecnie powa¿nie dyskutowany i poddawany analizie krytycznej. Wiele jego elementów budzi w¹tpliwoci oraz pytania. Zakres wyjanianych danych empirycznych jest jednak na tyle szeroki, ¿e nale¿y go traktowaæ jako istotne
przybli¿enie na drodze ku pe³nemu zrozumieniu dzia³añ dobrowolnych.
Zaproponowana przez Wegnera koncepcja daje równie¿ nowe spojrzenie
na problem oceny intencji sprawcy.
Przede wszystkim propozycja amerykañskiego psychologa kwestionuje przyczynowy charakter intencji. Intencja nie jest przyczyn¹ danego
zachowania  pe³ni jedynie funkcjê podgl¹du. Dziêki niej mo¿emy efektywnie kooperowaæ z innymi agentami, gdy¿ mamy dostêp do informacji
na temat tego, co za chwilê wykonamy. Intencja pozwala nam równie¿ zro-

14
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zumieæ w³asne zachowanie. Zdaniem Wegnera, mechanizm interpretacyjny stosowany przy konstruowaniu intencji ma charakter uniwersalny, tzn.
obejmuje on równie¿ zachowania innych agentów. Innymi s³owy dzia³ania
zarówno w³asne, jak i innych osób rozumiemy poprzez te same procesy
poznawcze, jedyna ró¿nica polega na uprzywilejowanym dostêpie do w³asnych myli oraz do wczeniejszych dowiadczeñ. Dodatkowo, dziêki uczuciu
woli, potrafimy efektywnie odró¿niaæ w³asne czyny od czynów innych agentów. Wszystkie te mechanizmy sprawiaj¹, ¿e jestemy w stanie sprostaæ
presji spo³ecznej polegaj¹cej na wymaganiu, by umieæ racjonalnie wyjaniæ ka¿de nasze zachowanie.
Odnosz¹c propozycjê Wegnera do kwestii moralnej, nale¿y stwierdziæ, ¿e intencja nie jest dobr¹ podstaw¹ przy dokonywaniu oceny czynu.
Poniewa¿ intencja nie odzwierciedla rzeczywistej przyczyny dzia³ania, dlatego bezpieczniej jest traktowaæ j¹ z odpowiednim dystansem poznawczym.
Z drugiej strony trudno nie dostrzec korelacji, jaka zachodzi pomiêdzy zachowaniami (postawami) a towarzysz¹cymi im mylami (przekonaniami)
 Wegner nazywa ten zwi¹zek wol¹ empiryczn¹. Problem polega jednak na
tym, ¿e obiektywne badania pokazuj¹, i¿ korelacja ta jest czêsto s³aba.
Na poziomie woli fenomenalnej15 oraz empirycznej istniej¹ podstawy, by
s¹dziæ, ¿e uzasadnienie raportowane przez agenta w zwi¹zku z podjêtym
dzia³aniem czêsto mo¿e byæ nietrafne w stosunku do rzeczywistych przyczyn. W tej sytuacji najbardziej uprawomocnione wydaje siê stanowisko
utylitarystyczne, które wiadomie pomija intencjê przy dokonywaniu oceny moralnej.
W perspektywie badañ psychologicznych nad ludzk¹ wol¹ mo¿na równie¿ spróbowaæ odnieæ siê do kwestii wysi³ku woli zwi¹zanego z podejmowanymi czynami. Przypomnê, ¿e dla Kanta najbardziej chwalebne s¹ te
czyny, które wyp³ywaj¹ wy³¹cznie z wymagañ normy, wszystkie inne pobudki, w tym równie¿ naturalne sk³onnoci sprzyjaj¹ce okrelonej postawie, obni¿aj¹ wartoæ moraln¹ danego dzia³ania16. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
postulat Kanta mówi¹cy, by z oceny czynu wypreparowaæ nienormatywne pobudki  w wietle badañ nad wp³ywem niewiadomych bodców na

15
Wola fenomenalna to szczególnego rodzaju prze¿ycie nadbudowane nad pozornym
zwi¹zkiem zachodz¹cym pomiêdzy intencj¹ a ruchem dowolnym. Por. tam¿e, s. 14.
16
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nasze zachowania  jest w praktyce nierealizowalny. W zasadzie nigdy nie
mo¿emy byæ pewni, ¿e na podjête przez nas dzia³anie nie wp³yn¹³ jaki
nieznacz¹cy czynnik, co, co umknê³o naszej wiadomej uwadze. W wielu
eksperymentach dotycz¹cych tzw. prymowania (ang. priming) wykazano
m.in., ¿e nieznacz¹ce elementy, jak przypadkowe znalezienie kilkucentowej monety, ciep³a lub zimna kawa w fili¿ance, s¹ w stanie wp³yn¹æ na
sposób naszego zachowania, np. na to, czy w danej sytuacji pomo¿emy
jakiej osobie, czy nie.
Inny problem z pojêciem wysi³ku polega na tym, ¿e kategoria ta jest
silnie uwarunkowana neurologicznie. Wielu psychologów uto¿samia wolê
fenomenaln¹ w³anie z uczuciem wysi³ku17. Na przyk³ad badania prowadzone nad mo¿liwoci¹ dowolnego poruszania uszami pokaza³y, ¿e tylko
niewielka liczba osób jest w stanie w kontrolowany sposób wykonaæ taki
ruch18. Pozosta³e osoby  pomimo silnej koncentracji i uczucia wysi³ku 
nie by³y w stanie tego zrobiæ. Podobny efekt obserwuje siê w przypadku
osób sparali¿owanych, dla których wykonanie najdrobniejszego ruchu dowolnego okupione jest czêsto ogromn¹ prac¹. Oczywicie, wysi³ek wynikaj¹cy z ruchu dowolnego i wysi³ek wynikaj¹cy z podjêcia danej powinnoci to dwa ró¿ne fenomeny. Czy jednak nie wystêpuje pomiêdzy nimi
jaka zale¿noæ? Gdy odwo³amy siê do intuicji potocznych, zauwa¿ymy,
¿e tego typu zwi¹zek istnieje w przypadku dzia³añ podejmowanych przez
osoby niepe³nosprawne oraz starsze. Powszechnie uznaje siê, ¿e udzielenie pomocy przez osobê niepe³nosprawn¹ jest czym o wiele bardziej chwalebnym ni¿ w przypadku osoby w pe³ni zdrowej. Wynika to prawdopodobnie z faktu, i¿ zdajemy sobie sprawê, ¿e nawet najprostszy ruch takich osób
okupiony jest czêsto ogromnym wysi³kiem fizycznym, którego podjêcie
bierzemy pod uwagê, gdy dokonujemy oceny czynu.
Innym, niezwykle istotnym wnioskiem dla rozwa¿añ etycznych, wynikaj¹cym z pracy Wegnera, jest naturalistyczne ujêcie woli fenomenalnej.
Oznacza to, ¿e na najwy¿szym poziomie abstrakcji poszczególne sk³adowe
jego koncepcji opisuj¹ prawa deterministyczne (gdyby chcieæ uwzglêdniæ
efekty szumu kwantowego obserwowanego na poziomie synaps, to nale¿a³oby mówiæ o tzw. prawie-determinizmie). W ten sposób praca Wegnera

17
18

Tam¿e, s. 36.
Tam¿e, s. 31.
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The Illusion of Conscious Will zrywa z tradycj¹, która traktuje wolê jako
byt wyjaniaj¹cy pierwszego rzêdu  wola wyjania wszystko, nic nie wyjania woli. Jeli ludzkie dzia³ania dobrowolne mo¿na opisaæ w sposób prawie-deterministyczny, to znaczy, ¿e odpowiedzialnoæ cz³owieka za pope³nione czyny nie mo¿e opieraæ siê na koncepcji wolnej woli. W tej sytuacji
szala sporu dotycz¹cego kwestii odpowiedzialnoci cz³owieka przechyla
siê na stronê kompatybilizmu19 reprezentowanego m.in. przez Thomasa
Hobbesa, Davida Humea, a wspó³czenie Daniela Dennetta i  w pewnym
sensie  Teda Hondericha (ten ostatni opowiada siê za stanowiskiem deterministycznym, choæ równoczenie dystansuje siê wobec kompatybilistycznego pojmowania odpowiedzialnoci).
The Illusion of Conscious Will Daniela Wegnera jest z pewnoci¹
wa¿nym g³osem w dyskusji nad okrelonymi problemami poznawczo-wolitywnymi, a przez to równie¿ wybranymi kwestiami etycznymi. Praca ta
dostarcza bogatego materia³u teoretyczno-empirycznego, pokazuj¹cego
z³o¿onoæ i wielowymiarowoæ ludzkich zachowañ celowych, w szczególnoci dzia³añ dobrowolnych. Równoczenie jest to dobitny przyk³ad na to,
jak  w zderzeniu z twardymi danymi empirycznymi pozyskanymi dziêki wyspecjalizowanej aparaturze badawczej oraz nowoczesnym metodom
eksperymentalnym  nawet najbardziej przenikliwe intuicje oraz pomys³y
filozoficzne okazuj¹ siê zawodnymi przybli¿eniami. Introspekcja, która
przez wieki pe³ni³a w filozofii funkcjê podstawowego ród³a danych, wspó³czenie traktowana jest jako siedlisko iluzji. Oznacza to, ¿e dotychczasowa
wiedza (etyczna, estetyczna czy antropologiczna) oparta na tym ródle bêdzie konfrontowana z danymi neuronauk i mo¿e w³anie w oparciu o takie
konfrontacje zapadn¹ ostateczne rozstrzygniêcia.
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THE MEANING OF INTENTION FOR MORAL EVALUATION OF AN ACTION
 DANIEL WEGNERS VIEW
Summary
In the article, the author attempts to compare and confront the Daniel Wegners
idea of a conscious will with the selected ethic doctrines in the context of the relationship between intention and the moral evaluation of an action. According to the
utilitarian doctrine, when one evaluates an action, intention should not be considered because only the results of an action are relevant. On the other hand, Kant and
the ethic of the love for fellowmen claim that intention is a direct cause of action,
therefore, it is intention that should really be evaluated. On the basis of Wegners
model of a conscious will, one may state that a utilitarian attitude is more justified.
In many causes, in the act of volition, intention serves only as a commentary, rather
than as a cause (as it is commonly believed). In Wegners opinion the main role of
intention is to explain action in the context of the plans, desires and beliefs of an
agent. It is all due to the fact that in social interactions, one should always have the
ability to explain ones own behavior: ignorance of the causes of ones behavior is
inadmissible in this context (odium of insane action). Moreover, when intention
and action match, a specific kind of feeling  phenomenal will  is added to the act
of volition. This particular feeling not only strengthens the relationship between
intention and action, but it also helps the agent to distinguish his own actions from
other the actions of other agents. It means that the ultimate form of intention may be
completely different from the actual causes of a particular type of behavior. To
conclude, due to Wegners work, the utilitarian doctrine gained strong support for
the thesis that intention should not be considered during the moral evaluation of
action.
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Uniwersalnoæ i bezstronnoæ jako cel rozwoju moralnego
Lawrence Kohlberg (1969, 1981, 1984), twórca jednej z najbardziej znacz¹cych teorii rozwoju moralnego, przyj¹³ poznawczo-rozwojow¹ perspektywê w badaniach nad moralnoci¹, a centralnym przedmiotem swoich zainteresowañ uczyni³ rozumowanie moralne (ang. moral reasoning). Jego
teoria nawi¹zuje do moralnych teorii Baldwina, Deweya, Tuftsa, Meada
i Piageta. Jest to psychologiczna teoria ontogenezy, której zasadniczym
celem jest opis rozwoju moralnego. Kohlberg (1981) uwa¿a, ¿e dobra teo-
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ria rozwoju moralnego jednostki powinna nie tylko odpowiadaæ na pytanie: dlaczego ludzie przechodz¹ ze stadium ni¿szego do stadium wy¿szego?, daj¹c opis i wyjanienie mechanizmu rozwoju, ale równie¿ wyjaniaæ,
dlaczego wy¿sze stadium jest bardziej sprawiedliwe, czyli takie, ¿e dostarcza bardziej sprawiedliwych rozwi¹zañ ani¿eli stadium ni¿sze. Inaczej
mówi¹c, teoria taka winna daæ odpowied na pytanie: dlaczego ludzie powinni preferowaæ wy¿sze stadia rozwoju?
Odpowiedzi na pytanie pierwsze dostarcza teoria psychologiczna,
natomiast na drugie  teoria filozoficzna. Kohlberg stoi tym samym na stanowisku, i¿ ogólna psychologiczna teoria rozwoju moralnego nie mo¿e nie
uwzglêdniaæ jej filozoficznych implikacji. Jego zdaniem teoria psychologiczna i filozoficzna s¹ teoriami wzajemnie siê uzupe³niaj¹cymi i dopiero
ich po³¹czenie pozwala na stworzenie ogólnej teorii rozwoju moralnego.
Jednym z centralnych i zarazem najbardziej dyskusyjnych za³o¿eñ
teorii Kohlberga jest za³o¿enie uniwersalizmu. Uniwersalizm moralny Kohlberga wyra¿a siê w dwóch szczegó³owych twierdzeniach. Zgodnie z pierwszym twierdzeniem zasady moralne s¹ uniwersalne i we wszystkich kulturach spotykamy te same kategorie s¹dów moralnych, które koncentruj¹ siê
wokó³ zasad sprawiedliwoci. W myl drugiego twierdzenia rozwój moralny przebiega w sposób niezmienny w okrelonym porz¹dku sekwencyjnym
we wszystkich kulturach. Tym, co ró¿ni poszczególne jednostki, jest tempo
owego rozwoju oraz najwy¿sze osi¹gniête stadium.
Opisuj¹c najwy¿szy poziom rozwoju rozumowania moralnego, Kohlberg równie¿ odwo³a³ siê do pojêcia uniwersalnoci. Rozwój polega na
przechodzeniu od s¹dów, przekonañ i zasad postêpowania, uwzglêdniaj¹cych jedynie w³asn¹ perspektywê jednostki, do ogólnych uniwersalnych
regu³, które odnosz¹ siê do wszystkich ludzi i wszystkich sytuacji. Pocz¹tkowo jednostka jest zdolna spostrzegaæ otaczaj¹cy j¹ wiat spo³eczny i zachodz¹ce w nim moralne konflikty jedynie z egocentrycznego punktu widzenia (stadium 1). W trakcie rozwoju mo¿e ona osi¹gn¹æ uniwersalnie
indywidualistyczny punkt widzenia (stadium 6), tj. punkt widzenia mo¿liwy do przyjêcia przez ka¿d¹ racjonaln¹ jednostkê (por. Charakterystyka
stadiów moralnych).
Przedstawiona przez Kohlberga sekwencja rozwoju rozumowania
moralnego jest w znacznej mierze wynikiem analiz zebranego materia³u
empirycznego. Opisuj¹c jednak¿e najwy¿szy poziom rozumowania moral-
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CHARAKTERYSTYKA STADIÓW MORALNYCH
Poziom przedkonwencjonalny
Stadium 1 – Egocentryczny punkt widzenia
S³uszne jest unikanie ³amania regu³, za którymi stoj¹ sankcje. Nale¿y unikaæ czynienia szkód
osobom lub ich w³asnoci z uwagi na pos³uszeñstwo wobec autorytetu i chêæ unikniêcia kary.
Nie uwzglêdnia siê punktu widzenia innych osób, nie bierze siê pod uwagê ich potrzeb
i interesów.
Stadium 2 – Konkretny indywidualistyczny punkt widzenia
S³uszne jest dbanie o zaspokojenie w³asnych potrzeb i interesów, przy czym nale¿y pamiêtaæ,
¿e inni maj¹ prawo czyniæ to samo. Pojawia siê wiadomoæ, ¿e ka¿dy cz³owiek ma swoje
potrzeby i interesy, a interesy ró¿nych osób mog¹ byæ ze sob¹ w konflikcie. S³uszne jest to,
co jest równ¹ wymian¹ i wzajemn¹ korzyci¹.
Poziom konwencjonalny
Stadium 3 – Perspektywa osoby pozostaj¹cej w zwi¹zkach z innymi osobami
S³uszne jest czynienie tego, czego oczekuje siê od osób pe³ni¹cych okrelone role: syna, ojca,
przyjaciela itp. Wa¿ne jest bycie dobrym, tzn. dzia³anie z dobrych pobudek, okazywanie
zainteresowania i troski o innych, utrzymywanie dobrych stosunków.
Stadium 4 – Spo³eczny punkt widzenia
S³uszne jest to, co przyczynia siê do pomylnoci spo³eczeñstw, grup lub instytucji. Nale¿y
wype³niaæ obowi¹zki i powinnoci, na które wyrazi³o siê zgodê. Prawa nale¿y zawsze przestrzegaæ, z wyj¹tkiem przypadków krañcowych. Powodem s³usznego postêpowania jest
równie¿ nakaz sumienia mówi¹cy o koniecznoci wywi¹zania siê z okrelonych w³asnych
zobowi¹zañ.
Poziom pokonwencjonalny
Stadium 5 – Perspektywa praw jednostki jako podstawy spo³ecznego punktu widzenia
Pojawia siê wiadomoæ, ¿e ludzie wyznaj¹ ró¿ne wartoci i maj¹ ró¿ne opinie, a wiêkszoæ
wartoci i regu³ jest zrelatywizowana do grupy, do której siê nale¿y. Te zrelatywizowane
regu³y winny byæ przestrzegane, gdy¿ s¹ wynikiem umowy spo³ecznej. Pewne ogólne wartoci
i prawa, np. ¿ycie czy wolnoæ, musz¹ byæ przestrzegane w ka¿dym spo³eczeñstwie
niezale¿nie od zdania wiêkszoci.
Stadium 6 – Perspektywa uniwersalnego moralnego punktu widzenia
S³uszne jest przestrzeganie przyjêtych przez siebie zasad etycznych. Pojawia siê przekonanie
o wa¿noci powszechnych zasad etycznych i poczucie osobistego wobec nich zobowi¹zania.
Poszczególne prawa lub spo³eczne umowy s¹ wa¿ne dlatego, ¿e opieraj¹ siê na tych zasadach.
W przypadku niezgodnoci prawa z tymi zasadami nale¿y dzia³aæ zgodnie z ogólnymi zasadami moralnymi. Zasadami tymi s¹ powszechne zasady sprawiedliwoci, równoci praw cz³owieka oraz szacunku dla godnoci istot ludzkich jako indywidualnych osób.
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nego (poziom pokonwencjonalny), a szczególnie koñcowy punkt tego rozwoju, który stanowi stadium 6, Kohlberg odwo³a³ siê do filozoficznych
normatywnych teorii moralnoci. Ca³a sekwencja stadiów opisana jest za
pomoc¹ normatywnego kryterium, które wystêpuje w teorii jako najbardziej adekwatne stadium rozumowania moralnego. St¹d w charakterystykach stadiów pokonwencjonalnych widoczny jest wp³yw systemów filozoficznych zachodnich filozofów, szczególnie Immanuela Kanta, którego
imperatyw kategoryczny postêpuj tylko wed³ug takiej maksymy, dziêki
której mo¿esz zarazem chcieæ, ¿eby sta³a siê powszechnym prawem (Kant
1953, s. 50) ma stanowiæ przyk³ad zasady moralnej odzwierciedlaj¹cej perspektywê stadium najwy¿szego (stadium 6). Kohlberg, konstruuj¹c model
rozwoju rozumowania moralnego, mówi zatem nie tylko o tym jak jest,
ale równie¿ o tym, jak byæ powinno. Nie tylko opisuje rozwój rozumowania moralnego, ale wytycza w pewnym sensie cel tego rozwoju, uznaj¹c
równoczenie, i¿ ma on charakter uniwersalny.
Opisuj¹c sekwencjê rozwoju, Kohlberg pragnie wykazaæ, i¿ wy¿sze
stadium jest obiektywnie lepsze ni¿ ni¿sze. Jego wy¿szoæ jest natury poznawczej (s¹dy ze stadiów wy¿szych s¹ bardziej z³o¿one i zró¿nicowane
ni¿ s¹dy ze stadiów ni¿szych) oraz moralnej (s¹dy ze stadiów wy¿szych s¹
bli¿sze spe³nienia formalnych kryteriów odró¿niaj¹cych s¹dy moralne od
innych s¹dów). Formalne kryteria s¹dów moralnych, które rozwijane by³y
na gruncie filozofii moralnoci, pocz¹wszy od Kanta do wspó³czesnych
(Hare, Frankena, Rawls), to:
 preskryptywnoæ (koncepcja wewnêtrznego obowi¹zku);
 uniwersalnoæ (s¹dy moralne powinny byæ tak formu³owane, aby
ka¿dy móg³ siê do nich zastosowaæ);
 pierwszeñstwo (zagadnienia moralne powinny mieæ prymat nad
wszystkimi innymi).
Spe³nienie powy¿szych kryteriów pozwala uznaæ s¹d i jego uzasadnienie za uwzglêdniaj¹ce moralny punkt widzenia i oparte na ogólnych,
formalnych zasadach moralnych, które nale¿y odró¿niaæ od szczegó³owych
praw moralnych.
Kohlberg pragnie wykazaæ, ¿e wy¿sze stadia s¹ lepsze nie tylko dlatego, ¿e s¹ bardziej wartociowe moralnie, ale równie¿ dlatego, i¿ umo¿liwiaj¹ formu³owanie bardziej s³usznych i moralnie w³aciwych s¹dów, przez
co rozumie takie s¹dy, na które zgodziliby siê wszyscy racjonalnie myl¹cy
ludzie. Wymóg ten spe³nia ca³kowicie jedynie stadium 6, co potwierdzi³y
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badania empiryczne. Tylko osoby ze stadium 6 s¹ zgodne co do sposobu
rozwi¹zania dylematu moralnego.
Teoria Kohlberga w du¿ej mierze opiera siê na pogl¹dach Piageta
(1981), który twierdzi³, ¿e rozwój ma charakter stadialny i zmierza ku coraz bardziej stabilnej równowadze. Kohlberg przyjmuje za³o¿enie, ¿e pojawienie siê nowej struktury moralnej musi byæ poprzedzone obecnoci¹ nowej struktury logicznej, ale zak³ada równie¿, i¿ równowaga moralna (ang.
moral equilibrium) zawiera w sobie przyjmowanie punktów widzenia innych osób i zdolnoæ do ich koordynowania, a tak¿e rozumienie zasad s³usznoci i sprawiedliwoci. Sytuacja moralna w stanie zaburzonej równowagi
to taka, w której cieraj¹ siê ze sob¹ sprzeczne racje. Rozwi¹zanie, czyli
przywrócenie równowagi, polega na tym, ¿e ka¿demu oddaje siê sprawiedliwoæ zgodnie z zasadami, które s¹ oceniane jako sprawiedliwe przez
wszystkich zaanga¿owanych w dany konflikt. Za³o¿enie o równowa¿eniu
jest bliskie etycznemu formalizmowi Kanta i Rawlsa. Podobieñstwo miêdzy psychologiczn¹ i normatywn¹ teori¹ pozwala na sformu³owanie twierdzenia, ¿e psychologicznie bardziej zaawansowane stadium rozwoju moralnego jest równoczenie bardziej w³aciwe z punktu widzenia kryteriów
moralno-filozoficznych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e pomiêdzy teoriami psychologicznymi i filozoficznymi wystêpuje dwustronna zale¿noæ  kryteria moralno-filozoficzne pomagaj¹ zdefiniowaæ psychologiczne, a z kolei psychologiczne badania nad rozwojem moralnym pozwalaj¹ na dookrelenie kryteriów filozoficznych.
Kohlberg, podobnie jak Rawls, przyjmuje, i¿ rozwój zmierza w kierunku osi¹gniêcia refleksyjnej równowagi (ang. reflective equilibrium).
Pojêcie to mo¿na rozumieæ na kilka sposobów. Oznacza ono na przyk³ad
równowagê pomiêdzy ogólnymi zasadami moralnymi a s¹dami dotycz¹cymi konkretnych sytuacji. Zdaniem Rawlsa (1994) w oparciu o nasze s¹dy
jednostkowe wyci¹gamy wnioski o ogólnych zasadach tkwi¹cych u ich
podstaw, aby nastêpnie wykorzystywaæ te zasady przy formu³owaniu kolejnych s¹dów jednostkowych. Proces ten ma charakter ci¹g³y, prowadz¹c
co pewien czas do zmiany  albo naszych zasad, albo naszych intuicji co
do tego, co jest w³aciwe w konkretnej sytuacji. Warto zwróciæ uwagê na
podobieñstwo opisywanego tu przez Rawlsa mechanizmu osi¹gania równowagi, do tego, który opisywa³ Piaget, mówi¹c o równowadze bêd¹cej
wynikiem asymilacji i akomodacji.
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S¹d moralny jest w równowadze i sprawiedliwy wówczas, gdy jest
wydany z pozycji pierwotnej i pod zas³on¹ niewiedzy. Te dwa pojêcia
opisuj¹ hipotetyczn¹ sytuacjê osoby, która formu³uje s¹d moralny. Musi
ona liczyæ siê z tym, ¿e mo¿e znaleæ siê na miejscu jakiejkolwiek osoby
zaanga¿owanej w dany dylemat, ale nie wie, kim konkretnie w tej sytuacji
bêdzie. Zas³ona niewiedzy umo¿liwia spe³nienie formalnych kryteriów
s¹du moralnego, którymi s¹ bezstronnoæ i uniwersalnoæ. S¹d jest bezstronny, gdy s¹dz¹cy nie wie, kim s¹ osoby zaanga¿owane w dan¹ sytuacjê. Uniwersalnoæ definiowana jest przez imperatyw kategoryczny Kanta.
W pozycji pierwotnej równowaga osi¹gana jest przez odwracalnoæ. S¹d
jest odwracalny, gdy wydaj¹cy go przyjmuje kolejno pozycje wszystkich
zaanga¿owanych w dan¹ sytuacjê osób. Odwracalnoæ mo¿na osi¹gn¹æ
poprzez idealne przyjmowanie ról. W procesie tym ka¿dy stawia siê w wyobrani na miejscu kolejnych osób i zastanawia siê, jakie ¿¹dania mog³yby
one sformu³owaæ ze swojej pozycji. Jeli ¿¹dania jednej osoby s¹ sprzeczne z ¿¹daniami wysuwanymi przez inn¹ osobê, musimy wyobraziæ sobie
zamianê miejsc pomiêdzy nimi i odrzuciæ to ¿¹danie, które wydaje siê mniej
zasadne.
Mamy zatem dwa sposoby rozstrzygania konfliktu moralnego i niezale¿nie od tego, który wykorzystamy, zdaniem Kohlberga, dojdziemy do
tego samego rozwi¹zania. Pierwszy sposób to idealne przyjmowanie ról.
W tym przypadku w punkcie wyjcia mamy nastawienie altruistyczne i empatyczne. Rozwa¿aj¹c dylemat Heinza1, przyjmujemy w wyobrani kolejno role: Heinza, jego ¿ony, aptekarza i formu³ujemy ¿¹dania z ich punktów
widzenia. ¯ona Heinza domaga siê ratowania ¿ycia, a aptekarz szacunku
dla swojej w³asnoci, ich ¿¹dania s¹ zatem sprzeczne. Jeli jednak aptekarz
wyobrazi³by sobie, ¿e sam znalaz³ siê na miejscu umieraj¹cej na raka kobiety, musia³by przyznaæ, ¿e jej ¿¹danie jest bardziej zasadne. Wynika z tego, ¿e Heinz powinien ukraæ lekarstwo.
Drugi sposób rozstrzygania dylematu moralnego to podejmowanie
decyzji z pozycji niewiedzy. W tym przypadku mamy na uwadze w³asne
korzyci, a w punkcie wyjcia dominuje nastawienie egoistyczne. W dyleDylemat Heinza to jeden z hipotetycznych dylematów moralnych, zawartych w wywiadzie opracowanym przez Kohlberga i jego wspó³pracowników, s³u¿¹cym do okrelania poziomu rozwoju rozumowania moralnego. Pe³na treæ tego dylematu na stronie
91.
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macie Heinza podejmujemy decyzjê, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e mo¿emy byæ
nim, jego ¿on¹ lub aptekarzem, ale nie wiemy, któr¹ konkretnie osob¹ jestemy. Jeli Heinz nie ukradnie lekarstwa, to mo¿emy umrzeæ, jeli bêdziemy jego ¿on¹, lub odnieæ materialn¹ korzyæ z tytu³u jego sprzeda¿y,
jeli bêdziemy aptekarzem. Jeli Heinz ukradnie lekarstwo, to mo¿emy dziêki
temu prze¿yæ albo ponieæ stratê materialn¹. W tym przypadku równie¿
dochodzimy do wniosku, ¿e Heinz powinien ukraæ lekarstwo, poniewa¿
takie rozwi¹zanie oznacza najwiêkszy zysk lub najmniejsz¹ stratê dla ka¿dej z zaanga¿owanych w tê sytuacjê osób (por. Dylemat Heinza).
DYLEMAT HEINZA
W europejskim kraju kobieta umiera³a z powodu szczególnej odmiany raka. Istnia³o lekarstwo, które w opinii lekarzy specjalistów mog³o j¹ uratowaæ. By³a to odmiana radu, któr¹ niedawno odkry³ farmaceuta mieszkaj¹cy w tym samym miecie. Koszt wytwarzania lekarstwa
by³ wysoki, lecz farmaceuta i tak ¿¹da³ ceny dziesiêciokrotnie wy¿szej od kosztów w³asnych
jego produkcji. P³aci³ 400 dolarów za rad, a ¿¹da³ 4000 dolarów za ma³¹ dawkê lekarstwa.
Heinz, m¹¿ chorej kobiety, prosi³ ka¿dego ze swoich znajomych o po¿yczenie pieniêdzy oraz
skorzysta³ ze wszystkich legalnych sposobów, aby zebraæ potrzebn¹ kwotê, lecz zgromadzi³
jedynie oko³o 2000 dolarów, czyli tylko po³owê ceny lekarstwa. Uda³ siê do farmaceuty i powiedzia³ mu, ¿e jego ¿ona jest umieraj¹ca. Poprosi³ go, aby sprzeda³ mu lekarstwo taniej albo
pozwoli³ zap³aciæ w póniejszym terminie. Farmaceuta powiedzia³: Nie, ja odkry³em to lekarstwo i zamierzam zrobiæ na tym pieni¹dze. Po wyczerpaniu wszystkich legalnych sposobów zdobycia lekarstwa Heinz wpad³ w rozpacz i zacz¹³ myleæ o w³amaniu siê do apteki,
aby ukraæ je dla ¿ony.

Zdaniem Kohlberga w pe³ni dojrza³e s¹dy moralne wyra¿aj¹ tylko
osoby bêd¹ce w stadium 6. Jeszcze w stadium 5 czêsta jest postawa utylitarystyczna, co sprawia, ¿e rozwi¹zania te nie spe³niaj¹ wymogu odwracalnoci, gdy przeciwstawia siê w nich dobro wielu osób prawom konkretnej
jednostki. Osoby ze stadium 5, prezentuj¹ce postawê utylitarystyczn¹, gotowe s¹ nie uwzglêdniaæ s³usznych roszczeñ jednostki, jeli ich przyjêcie
oznacza³oby zmniejszenie korzyci dla ogó³u. Badani w stadium 6 w pierwszej kolejnoci uwzglêdniaj¹ prawa jednostek, a dopiero potem rozwa¿aj¹
kwestie dobra ogó³u. Ró¿nice w rozstrzyganiu konfliktów moralnych przez
osoby bêd¹ce w stadium 5 i 6 ilustruj¹ rozwi¹zania dylematu dotycz¹cego
misji samobójczej.
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Dylemat
W Korei kompania z³o¿ona z 10 ¿o³nierzy ucieka³a przed oddzia³em wroga, który przewy¿sza³ j¹ liczebnie. ¯o³nierze przekroczyli most, ale nieprzyjacielski
oddzia³ wci¹¿ znajdowa³ siê po drugiej stronie. Gdyby który z nich zawróci³
i wysadzi³ most, reszta mog³aby uciec. Jednak ten, który podj¹³by siê tego zadania, nie zdo³a³by ujæ z ¿yciem. Na pytanie kapitana, kto chcia³by wykonaæ to
zadanie, nikt nie zg³osi³ siê na ochotnika. By³o oczywiste, ¿e wszyscy zgin¹,
jeli nikt nie wróci. Kapitan by³ jedyn¹ osob¹, która mog³a poprowadziæ odwrót.
Ostatecznie kapitan doszed³ do wniosku, ¿e musi zdecydowaæ siê na jedn¹
z dwóch mo¿liwoci. Pierwsza to zlecenie misji ekspertowi od tego typu zadañ
 w tym przypadku prawdopodobieñstwo powodzenia wynosi 80%. Druga to
wys³anie osoby wy³onionej w drodze losowania. Jeli zosta³aby wylosowana
jakakolwiek inna osoba ni¿ ekspert, prawdopodobieñstwo powodzenia misji
wynosi 70%.
Które rozwi¹zanie powinien wybraæ kapitan i dlaczego?

Osoba zakwalifikowana do stadium 5 odpowiada, ¿e kapitan powinien wys³aæ eksperta, który mia³by sam wykonaæ zlecone zadania w nadziei, ¿e uda siê uratowaæ kompaniê. Nie powinien kazaæ ¿o³nierzom ci¹gn¹æ losów, albowiem w wyniku takiej loterii mo¿e zostaæ wy³oniona osoba
mniej wykwalifikowana i dowiadczona. Ekspert nie ma prawa odmówiæ,
poniewa¿ sam siê podj¹³ s³u¿by wojskowej na czas wojny. W pierwszej kolejnoci powinno byæ wziête pod uwagê to, kto jest w stanie wykonaæ zadanie i ocaliæ jak najwiêksz¹ liczbê osób. Kapitan powinien te¿ uwzglêdniæ to,
jaki wp³yw na ¿o³nierzy bêdzie mia³a jego decyzja. Niezale¿nie od tego, jakie s¹ jego w³asne pogl¹dy dotycz¹ce sprawiedliwoci, powinien szanowaæ
pogl¹dy swoich podw³adnych, poniewa¿ jeli jego postêpowanie zostanie
odebrane jako niesprawiedliwe, bêdzie to szkodliwe dla morale ¿o³nierzy.
Osoba zakwalifikowana do stadium 6 odpowiada na wy¿ej postawione pytanie, ¿e nale¿y przeprowadziæ losowanie. Jeli wybierze siê eksperta, to odbierze mu siê szansê na prze¿ycie. A przecie¿ chcia³by on ¿yæ tak
samo jak ka¿dy, i ¿¹da³by dla siebie takiej samej szansy, jak¹ maj¹ inni.
By³oby dobrze zwiêkszyæ szanse na ocalenie wszystkich, ale to kwestia
drugorzêdna w stosunku do sprawiedliwoci. Sprawiedliwoæ oznacza traktowanie ludzi jako maj¹cych tak¹ sam¹ niezbywaln¹ wartoæ i takie samo
prawo do ¿ycia niezale¿nie od okolicznoci.
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Warto przypomnieæ, i¿, zdaniem Kohlberga, stadium 6 nie stanowi
kresu rozwoju moralnego i mo¿liwe jest jeszcze stadium 7, które autor charakteryzuje jako stadium moralno-religijne. Przechodzenie do stadium 7
³¹czy siê z odczuciem bezsensu w³asnego czy te¿ w ogóle ludzkiego ¿ycia.
Osoba, która osi¹gnê³a stadium 6, bardzo czêsto odczuwa bowiem cierpienie i rozpacz zwi¹zane z pytaniem o sens bycia moralnym, o sens bycia
sprawiedliwym w wiecie pe³nym niesprawiedliwoci i cierpienia, gdzie
ludziom nieuczciwym i niesprawiedliwym czêsto wiedzie siê lepiej ani¿eli
tym, którzy d¹¿¹ do sprawiedliwoci. Pytanie: po co byæ moralnym? wi¹¿e
siê z pytaniem o sens ¿ycia. Przezwyciê¿enie pojawiaj¹cego siê w tym
momencie kryzysu i rozpaczy jest mo¿liwe dziêki przyjêciu perspektywy
kosmicznej, któr¹ Kohlberg odró¿nia od uniwersalnej perspektywy stadium 6. W stadium 7 osoba dowiadcza jednoci z Bogiem, kosmosem czy
natur¹, dowiadcza poczucia bycia czêci¹ wiêkszej, nieskoñczonej ca³oci. Nie zmienia siê tu zasadniczo definicja uniwersalnych zasad ludzkiej
sprawiedliwoci odkrytych w stadium 6, ale nastêpuje integracja tych zasad z ostatecznym sensem ¿ycia. Stadium 7 to stadium religijne i ontologiczne, a jak zaznacza Kohlberg, ogromne, indywidualne zró¿nicowanie,
jakie pojawia siê na tym etapie rozwoju sprawia, ¿e trudno o jednoznaczn¹
i precyzyjn¹ charakterystykê tego etapu.

Uniwersalnoæ w wietle badañ empirycznych
Przeprowadzono szereg badañ empirycznych, których celem by³o
sprawdzenie, czy osoby z ró¿nych kultur u¿ywaj¹ tych samych zasad organizacji mylenia, i czy ich rozwój rozumowania moralnego przebiega zgodnie z modelem opisanym przez Kohlberga.
Badania pozwalaj¹ mówiæ o zwi¹zku miêdzy wiekiem a poziomem
rozumowania moralnego przynajmniej do okresu doros³oci (Snarey 1985).
Jak pokazuj¹ badania dotycz¹ce osób doros³ych, w okresie tym nie odnotowuje siê wyranej zale¿noci miêdzy wiekiem a stadium rozumowania
moralnego. Stwierdzono natomiast, i¿ poziom rozumowania moralnego
zwi¹zany jest wtedy cilej z poziomem wykszta³cenia oraz dowiadczeniem jednostki (Colby i in. 1983; Rest, Thoma 1985; Armon, Dawson 1997;
Niemczyñski i in. 1988; Czy¿owska i in. 1993; Czy¿owska, Niemczyñski
1997). Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ dowiadczenia zwi¹zane z podejmowa-
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niem nowych ról spo³ecznych, z wchodzeniem w nowe zwi¹zki interpersonalne oraz z prac¹ w instytucjach spo³ecznych i politycznych (Holstein 1976;
Parikh 1980). Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e rozwój moralny jest mo¿liwy równie¿ po adolescencji, co wiêcej, istniej¹ stadia rozumowania moralnego dostêpne dopiero osobom doros³ym. Armon (Armon 1984, 1987; Armon, Dawson 1997) twierdzi, ¿e do stadiów tych nale¿y stadium 4, które zazwyczaj nie
pojawia siê przed 24. rokiem ¿ycia, oraz stadium 5, którego nie rejestruje siê
zwykle przed 35. rokiem ¿ycia (por. te¿ Niemczyñski i in. 1988).
W wyniku badañ porównawczych przeprowadzonych w ró¿nych kulturach stwierdzono, i¿ stadia poziomu przedkonwencjonalnego i konwencjonalnego, tj. stadia od 1 do 4, s¹ uniwersalne (Snarey 1985; Snarey, Keljo
1991). Stadia te rejestrowane by³y w zdecydowanej wiêkszoci prób obejmuj¹cych dzieci, m³odzie¿ i osoby doros³e. Powa¿ne w¹tpliwoci budzi
natomiast uniwersalnoæ stadiów pokonwencjonalnych. Dyskusja dotyczy
szczególnie stadium 5, gdy¿ stadium 6 nie doczeka³o siê opracowania w podrêczniku oceny Kohlberga (Colby i in. 1987). Stadium 5 pojawia siê bardzo rzadko w badaniach empirycznych, a s¹ kultury, w których nie jest ono
w ogóle rejestrowane. Badania wskazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoæ doros³ych osi¹ga najwy¿ej konwencjonalny poziom rozumowania moralnego
(Snarey 1985; Snarey, Keljo 1991). Potwierdzi³y to równie¿ badania polskie (Niemczyñski i in. 1988; Czy¿owska 1991; Czy¿owska i in. 1993).
Nisk¹ czêstotliwoæ wystêpowania stadiów pokonwencjonalnych próbuje siê wyjaniæ w ró¿noraki sposób (Snarey 1985). Wed³ug jednej z mo¿liwych interpretacji, obecna definicja stadiów pokonwencjonalnych jest
kulturowo ograniczona, co sprawia, ¿e stadia te nie s¹ identyfikowane
w niektórych typach kultur. Zgodnie z innym mo¿liwym wyjanieniem,
uzyskane dane potwierdzaj¹ doktrynê spo³ecznego ewolucjonizmu, wed³ug
której przedstawiciele jednych kultur byliby na wy¿szym poziomie rozwoju moralnego, natomiast wszystkie kultury, w których stadia pokonwencjonalne nie wystêpuj¹, znajdowa³yby siê na ni¿szym poziomie tego rozwoju.
Trzeci sposób wyjanienia interesuj¹cego nas problemu idzie w kierunku stwierdzenia, ¿e Kohlbergowskie stadia pokonwencjonalne nie s¹
jeszcze w pe³ni okrelone i dlatego powstaj¹ trudnoci z ich rozpoznaniem
w ró¿nych kulturach. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na fakt, i¿ materia³ badawczy sprawiaj¹cy trudnoci osobom oceniaj¹cym najczêciej
klasyfikowany dotyczy³ stadium przejciowego 4/5 lub stadium 5, co mog³oby w jakim stopniu potwierdzaæ przedstawione tu wyjanienie.
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Snarey i Keljo (1991) dokonali analizy jakociowej takiego materia³u
zebranego w siedmiu krêgach kulturowych: Izraelu, Indiach, Kenii, Nowej
Gwinei, Tajwanie, Turcji i USA. Próbuj¹c okreliæ przyczyny, dla których
rozumowania moralne s¹ trudne do oceny przy u¿yciu Kohlbergowskiego
podrêcznika s³u¿¹cego do analizy i oceny materia³u zebranego w trakcie
wywiadu (Colby, Kohlberg i in. 1987) i zamieszczonej tam charakterystyki
stadiów oraz ustaliæ, na czym polega brak teorii Kohlberga, odwo³ali siê
oni do koncepcji stosunków spo³ecznych niemieckiego socjologa Ferdinanda Tönniesa. Tönnies (1887/1988), rozwa¿aj¹c zagadnienia stosunków
spo³ecznych, zwraca siê ku etycznym, socjologicznym oraz psychologicznym wymiarom relacji zachodz¹cych pomiêdzy jednostk¹ a spo³eczeñstwem. Twierdzi, i¿ byty spo³eczne wywodz¹ siê z bytów indywidualnych
i przeciwstawia siê koncepcjom traktuj¹cym jednostkê jako ca³kowicie
zdeterminowan¹ przez grupê. Autor przyjmuje perspektywê rozwojow¹
w badaniach dotycz¹cych stosunków spo³ecznych. £¹cz¹c socjologiczny
i psychologiczny punkt widzenia, wskazuje na wzajemne powi¹zania miêdzy rozwojem spo³eczeñstw a rozwojem indywidualnym jednostek.
Tönnies wyró¿ni³ dwie podstawowe formy stosunków spo³ecznych:
wspólnotê (niem. Gemeinschaft) i stowarzyszenie (niem. Gesellschaft),
wzajemnie je sobie przeciwstawiaj¹c. Wspólnota, bêd¹ca wczeniejsz¹ rozwojowo form¹ ¿ycia spo³ecznego, stanowi trwa³¹ i autentyczn¹ formê wspó³¿ycia wystêpuj¹c¹ u wszystkich istot organicznych. Wspólnota ludzka jest
wspólnot¹ rozumn¹ i opiera siê na bezporednich relacjach miêdzyludzkich. U jej pod³o¿a le¿¹: zwyczaj, tradycja i wzajemne porozumienie. Porozumienie okrela Tönnies jako szczególny instynkt spo³eczny ³¹cz¹cy
ludzi jako cz³onków pewnej ca³oci. Wspólnota mo¿e siê opieraæ na wiêzach krwi, bliskoci terytorialnej lub wiêzach duchowych ³¹cz¹cych jej
cz³onków. Stosunki miêdzyludzkie charakteryzuje ¿yczliwoæ i wzajemne
zainteresowanie, a relacje konstruowane s¹ jako rzeczywiste i organiczne,
bêd¹ce celami samymi w sobie.
Stowarzyszenie, w przeciwieñstwie do wspólnoty, która przyrównywana bywa do ¿ywego organizmu, jest tworem mechanicznym funkcjonuj¹cym w oparciu o kontrakt i konwencjê, tworem, który tworz¹ jednostki zdolne do wzajemnych wiadczeñ. wiadczenia mo¿liwe do uzyskania oraz oferowane innym stanowi¹ podstawê wszelkich stosunków. W stowarzyszeniu
ka¿dy zabiega przede wszystkim o w³asn¹ korzyæ. W odró¿nieniu od wspólnoty, stowarzyszenie stanowi formê wspó³¿ycia istniej¹c¹ dopóty, dopóki
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jest to korzystne dla tworz¹cych j¹ osób. Relacje maj¹ tu charakter bardziej
mechaniczny i s¹ traktowane jako rodki do realizacji okrelonych celów.
Tönnies twierdzi³, i¿ rozwój spo³eczny postêpuj¹cy od prymitywnej
agrarnej wspólnoty, przez nowoczesne indywidualistyczne spo³eczeñstwo
kapitalistyczne, winien zmierzaæ ku nowej formie wspólnoty bêd¹cej wspólnot¹ wy¿szego rzêdu. Nowa wspólnota mia³aby stanowiæ próbê przezwyciê¿enia dychotomii miêdzy tradycj¹ i rozumem. Mia³aby siê opieraæ na
m¹droci i prawie naturalnym, a relacje spo³eczne, bêd¹ce rodkami do realizacji celów, stanowi³yby równoczenie cel sam w sobie.
Analizuj¹c charakterystyki stadiów przedstawione przez Kohlberga,
³atwo zauwa¿yæ, i¿ znajduje w nich wyraz koncepcja spo³eczeñstwa jako
stowarzyszenia. W systemie Kohlbergowskim nacisk k³adzie siê na formalne
i prawne aspekty funkcjonowania spo³eczeñstwa. Spo³eczeñstwo rozpatrywane jest jako system czy organizacja spo³eczna, a zadaniem cz³onków
spo³eczeñstwa jest dba³oæ o jego spójne i harmonijne funkcjonowanie.
W badaniach polskich równie¿ pojawi³y siê s¹dy moralne sprawiaj¹ce trudnoci osobom oceniaj¹cym, tzn. sêdziowie mieli w¹tpliwoci, jak¹
perspektywê przyjmuje osoba wyra¿aj¹ca dany s¹d moralny (Niemczyñski
i in. 1988; Czy¿owska 1991; Czy¿owska i in. 1993; Czy¿owska, Niemczyñski 1997). Analiza tych s¹dów doprowadzi³a do przekonania, i¿ trudnoæ ta wynika z faktu, i¿ osoby badane rozumiej¹ spo³eczeñstwo w odmienny od proponowanego przez Kohlberga sposób. Spo³eczeñstwo widziane jest poprzez pryzmat stosunków miêdzyludzkich. S³uszne jest to, co
przyczynia siê do tworzenia, podtrzymywania lub pog³êbiania wiêzi miêdzy ludmi bêd¹cymi cz³onkami danej spo³ecznoci. Osoby powinny podejmowaæ dzia³ania, które s³u¿¹ tworzeniu dobrej atmosfery wspó³¿ycia,
a ich celem jest dba³oæ o pomylnoæ spo³eczeñstwa, dobro jego cz³onków oraz dobre i harmonijne relacje miêdzy nimi. Prezentowana tu wizja
spo³eczeñstwa bardziej odpowiada koncepcji spo³eczeñstwa jako wspólnoty ani¿eli stowarzyszenia, które znajduje odzwierciedlenie w teorii Kohlberga i jego charakterystyce stadiów rozwojowych jednostki. Wydaje siê,
i¿ nieuwzglêdnienie przez Kohlberga jednej z mo¿liwych wizji spo³eczeñstwa mo¿e stanowiæ istotny brak tej teorii.
Z krytyk¹ teorii Kohlberga wyst¹pi³a m.in. Carol Gilligan, która zarzuci³a jej istotne braki. Gilligan (1982) twierdzi, ¿e istniej¹ dwie orientacje moralne. Jedna to orientacja na sprawiedliwoæ znajduj¹ca wyraz w teorii Kohlberga, która, zdaniem Gilligan, jest bardziej charakterystyczna dla
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mê¿czyzn. Druga to orientacja na troskê o osobê i odpowiedzialnoæ
w zwi¹zkach interpersonalnych, maj¹ca miejsce w myleniu moralnym
kobiet. Rozró¿nienie czynione miêdzy orientacj¹ sprawiedliwoci z jednej
strony oraz troski i odpowiedzialnoci z drugiej odnosi siê do sposobu,
w jaki rozwa¿a siê problemy moralne. Perspektywa sprawiedliwoci k³adzie nacisk na wzajemnoæ, równoæ, szacunek, a nie na troskê, opiekê
i otwartoæ na potrzeby innych i odwrotnie. Postulaty, aby nie traktowaæ
nikogo niesprawiedliwie (nieuczciwie) oraz nie opuszczaæ w potrzebie,
charakteryzuj¹ odpowiednio te perspektywy. Wydaje siê, i¿ wyró¿nione
orientacje moralne mog¹ wi¹zaæ siê z ró¿nymi sposobami widzenia relacji
miêdzyludzkich. Za ka¿d¹ z nich stoj¹ ró¿ne wyobra¿enia czy odmienne
idea³y stosunków spo³ecznych. Osoby u¿ywaj¹ce ka¿dej z tych orientacji
maj¹ inne oczekiwania co do wartoci oraz zasad, jakimi powinno rz¹dziæ
siê ¿ycie spo³eczne.
Jak pokazuj¹ badania empiryczne, zwi¹zek orientacji moralnej z p³ci¹
nie jest tak silny i jednoznaczny, jak pocz¹tkowo sugerowa³a Gilligan. Zarówno kobiety jak i mê¿czyni u¿ywaj¹ obu orientacji, przy czym mê¿czyni rzeczywicie czêciej u¿ywaj¹ orientacji sprawiedliwoci, natomiast
u kobiet czêciej spontanicznie pojawia siê orientacja troski i odpowiedzialnoci (Gilligan, Attanucci 1988). Zauwa¿ono równoczenie, i¿ kobiety czêciej ani¿eli mê¿czyni u¿ywaj¹ obu moralnych orientacji, co mog³oby wiadczyæ o wiêkszej plastycznoci w stosowaniu tych orientacji (por. Koclêga
i in. 1993). Stwierdzono równie¿, i¿ o tym, jaka orientacja moralna zostanie u¿yta w danym przypadku, decyduje charakter problemu, jaki nale¿y
rozwi¹zaæ. Okazuje siê, i¿ treæ dylematu mo¿e wp³ywaæ na wybór orientacji, co z kolei okrela sposób rozwa¿enia problemu oraz strategiê jego rozwi¹zywania (Johnston 1988; Walker 1991, 1995). Istniej¹ podstawy, aby
przypuszczaæ, i¿ ró¿nice w zakresie preferencji jednej z orientacji moralnych mog¹ dotyczyæ nie tylko kobiet i mê¿czyzn, ale tak¿e ró¿nych kultur
czy grup spo³ecznych.
W wietle badañ empirycznych prowadzonych w ró¿nych kulturach,
które wskaza³y na rzadkie przypadki rozwoju poza poziom konwencjonalny, pojawi³o siê pytanie, czy dalszy rozwój moralny jest faktycznie zjawiskiem tak rzadkim. £¹czy siê ono z pytaniem o mo¿liwoci rozwoju moralnego w doros³oci, czy te¿ zmiany rozwojowe, jakie zachodz¹ w tym okresie, nie s¹ rejestrowane przez procedurê badawcz¹ proponowan¹ przez
Kohlberga oraz jego koncepcje rozwoju moralnego.
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Badania wskazuj¹ce na trudnoci w ocenie czêci materia³u empirycznego, zebranego w ró¿nych kulturach, pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿ na sposób rozwi¹zywania problemu moralnego mo¿e mieæ wp³yw wizja stosunków spo³ecznych lub wyobra¿enie pewnego stanu idealnego w tym zakresie, jaki posiada osoba badana. Z uwagi na fakt, i¿ w teorii Kohlberga znajduje odzwierciedlenie zachodnia ideologia liberalna z okrelon¹ wizj¹ stosunków spo³ecznych, pojawia siê w¹tpliwoæ, czy opracowana przez Kohlberga procedura badawcza pozwala na adekwatn¹ ocenê rozumowañ moralnych zwi¹zanych z odmienn¹ koncepcj¹ stosunków spo³ecznych i inn¹
od sprawiedliwociowej orientacj¹ moraln¹. Z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, i¿ stadia pokonwencjonalne, stanowi¹ce koñcowy etap rozwoju, nie
musz¹ byæ osi¹gniête przez wszystkie jednostki, zw³aszcza ¿e stadia te
(szczególnie stadium 6) nale¿y potraktowaæ jako pewien idea³, ku któremu
jednostka zmierza w trakcie rozwoju moralnego. St¹d w ka¿dej badanej
próbie doros³ych prawdopodobieñstwo spotkania osoby w tym stadium
bêdzie mniejsze ani¿eli prawdopodobieñstwo spotkania osoby funkcjonuj¹cej na poziomie konwencjonalnym. Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ mówi¹c,
¿e stadia pokonwencjonalne pojawiaj¹ siê w badanych próbach rzadko,
mówimy o ocenie globalnej, która nie odzwierciedla w pe³ni wszystkich
stadiów, które ujawniaj¹ osoby badane, formu³uj¹c moralne s¹dy. S¹dy
odzwierciedlaj¹ce perspektywê stadium 5 pojawiaj¹ siê niejednokrotnie
u osób, u których nadal dominuje rozumowanie ze stadium 4, i które ostatecznie uzyskuj¹ ocenê globaln¹ odpowiadaj¹c¹ temu w³anie stadium. Jednak¿e fakt, ¿e w rozumowaniu osób badanych pojawiaj¹ siê s¹dy odpowiadaj¹ce perspektywie stadium 5, przy równoczenie niewielkiej iloci ocen
globalnych na poziomie tego stadium, mo¿na interpretowaæ w ten sposób,
¿e wprawdzie niewiele osób osi¹ga najwy¿szy poziom rozwoju moralnego, ale jeli rozwój ten nastêpuje, to zmierza on w kierunku wytyczonym
przez Kohlberga. Jeli chodzi o stadium 6, to pojawia siê pytanie, czy,
w przypadku okrelenia celu rozwoju w postaci stadium idealnego, mo¿emy oczekiwaæ, ¿e zostanie ono empirycznie potwierdzone.
Dyskutuj¹c kwestiê uniwersalnoci wyznaczonego przez Kohlberga
celu rozwoju moralnego, trzeba zauwa¿yæ, i¿ pomimo pojawiaj¹cych siê
licznych w¹tpliwoci i krytyk nie zosta³ przedstawiony materia³ empiryczny mog¹cy stanowiæ dowód na to, ¿e rozwój moralny zmierza w innym od
zaproponowanego przez Kohlberga kierunku. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e mówi¹c o rozwoju w kierunku stadiów pokonwencjonalnych, mamy
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na myli rozwój cz³owieka doros³ego, którego istotn¹ cech¹ jest du¿e zró¿nicowanie indywidualne. Badacze zajmuj¹cy siê rozwojem w doros³oci
s¹ zgodni, ¿e zachodz¹ce w tym okresie zmiany nie maj¹ tak powszechnego i jednolitego charakteru, jak w okresach wczeniejszych, a rozwój w tym
okresie jest jedynie mo¿liwoci¹, która nie w ka¿dym przypadku zostaje
zrealizowana. To wiêksze indywidualne zró¿nicowanie mo¿e utrudniaæ
charakterystykê najwy¿szego poziomu rozwoju moralnego, a materia³ empiryczny odzwierciedlaj¹cy struktury rozumowania moralnego odpowiadaj¹ce poziomowi pokonwencjonalnemu sprawia badaczom najwiêksze
problemy, jeli chodzi o interpretacjê i ocenê.
Na koniec mo¿na zapytaæ, czy w ogóle rozwój moralny ma cel w sensie z góry okrelonego punktu dojcia, do którego ma zmierzaæ, i, jeli siê
dope³ni jako proces rozwojowy, to dope³ni siê poprzez osi¹gniêcie tego
punktu. Jak twierdzi Niemczyñski (1994), rozwój niekoniecznie trzeba tak
pojmowaæ.
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ON THE PURPOSE AND BOUNDARIES OF MORAL DEVELOPMENT
Summary
Lawrence Kohlberg, the father of one of the most significant theories of moral
development, assumed a cognitive-developmental perspective in his studies of
morality, placing the concept of moral reasoning in the very heart of his research.
A key feature in his theory of moral development, with justice as its core component, is the idea of moral universals. The general conception of moral universals
has its reflection in a few distinct propositions. In the theory of Kohlberg, the concept of moral universals serves as a useful tool for the description of the highest
stage of moral development. From this vantage point, development can be seen as
a progression in moral reasoning from entirely subjective and culturally determined judgements, beliefs and rules of behaviour to general rules that can be universally applied to all people and all situations. In my paper I would like to present an
understanding of moral universals in the context of moral development. I would
like to focus on the description of the postconventional stages of moral development with an emphasis on some of the controversies concerning the highest stages
of Kohlbergs theory.
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Wprowadzenie
Notki pisane przez nastolatków, prezentowane w sieci w postaci stron internetowych, nazwane blogami, powstaj¹ od 1996 r. w USA i od 1999 w Polsce. Blog jest form¹ pamiêtnika internetowego, który mo¿na za³o¿yæ na
witrynie oferuj¹cej tê us³ugê. Utworzenie strony internetowej nie wymaga
du¿ych umiejêtnoci obs³ugi oprogramowañ komputerowych. Z tego wzglêdu prowadzenie blogu jest dostêpne dla du¿ej grupy osób o ró¿nym statusie spo³ecznym. Nastolatki docieraj¹ do serwisów oferuj¹cych mo¿liwoæ
za³o¿enia blogu. Badania nad blogami s¹ obarczone problemami metodo-

*
Sylwia Seul, dr psychologii, adiunkt w Instytutcie Psychologii w Uniwersytecie
Szczeciñskim. Autorka ksi¹¿ki Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania (Szczecin
1995) i ponad 50 prac rozproszonych dotycz¹cych podejmowania przez cz³owieka zadañ rozwojowych z uwzglêdnieniem kontekstu rodzinnego, szkolnego i czynników kulturowych, zw³aszcza uczestnictwa w mediach elektronicznych.

104

Sylwia Seul-Micha³owska

logicznymi i etycznymi1 . Notki wprowadzane przez d³u¿sze okresy (niekiedy kilku lat) pozwalaj¹ na obserwacjê i analizê zmian rozwojowych
w konfrontacji z innymi ród³ami (podrêczniki psychologii rozwoju lub
prace szczegó³owe) oraz na rozszerzenie wiedzy o rozwoju psychicznym.
Zbieranie danych (wytworów) mo¿e odbywaæ siê bez ingerencji badacza w ¿ycie osób badanych. Stosuj¹c tê procedurê, mimo obci¹¿enia b³êdem (brak manipulacji zmienn¹ niezale¿n¹), mo¿na uzyskaæ zadowalaj¹ca
moc wyjaniaj¹c¹2. Danymi empirycznymi s¹ zbierane i opracowywane
wytwory (treci s³owne, szata graficzna, pliki muzyczne, fotografie, filmy
itp.).
wiadomoæ, ¿e treæ blogów jest wyrazem potrzeb i ekspresji emocji, mo¿e byæ dla badacza ród³em dylematów etycznych  poza netykiet¹
obowi¹zuje go kodeks etyczny psychologa3. W jaki sposób mo¿na wykorzystywaæ tê czêæ ogólnodostêpnego dyskursu? Czy wymaga zgody autorów? Status tej przestrzeni, ze wzglêdu na zamieszczane treci, ma charakter niepewny: Czy jest on prywatny, czy publiczny? Zawiera elementy
twórcze, wiêc autor mo¿e siê nie zgodziæ na ich powielanie (szczególnie
opowiadañ i historyjek okrelanych jako fun fiction lub wierszy). Czêciowo problem ten rozwi¹zuje proba o wyra¿enie zgody na korzystanie z treci udostêpnionych przez badacza. Notki pozwalaj¹ obserwowaæ inkubacjê i zanikanie zjawisk bez mo¿liwoci wp³ywania na nie.
Dobór badanych ma charakter celowy, a nie losowy. Osoby s¹ wy³aniane w³aciwie z punktu widzenia problemu badawczego, niekiedy z du¿ej, wstêpnie przebadanej, grupy osób. Czêæ m³odzie¿y wybiera inne formy uczestnictwa w sieci ni¿ blog, dlatego nie mo¿na traktowaæ blogowiczów jako reprezentantów ca³ej populacji. Badacz ustala, jak ingerowaæ
w treci i jak wykorzystaæ je w badaniu.

1
D. Batorski, M. Olcoñ-Kubicka, Prowadzenie badañ przez internet  podstawowe
zagadnienia metodologiczne, Studia Socjologiczne 3 (2006), s. 99132; S. Seul, Wirtualne wytwory nastolatka  badania. [w:] J. Leoñski, U. Koz³owska (red.), W krêgu
socjologii interpretatywnej. Badania jakociowe nad to¿samoci¹, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US 2007, s. 283292.
2
J. Brzeziñski, Metodologia badañ psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003, s. 431542.
3
N.K. Denzin, Cybertalk and the Method of Instances, [w:] Doing Internet Research,
(ed.) S. Jones, London 1997, s. 107125.
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Treci notek mo¿na potraktowaæ jak wskanik rozwoju psychicznego
w ró¿nych obszarach: procesów poznawczych, potrzeb, emocji, kompetencji
komunikacyjnej, w¹tków to¿samoci i ich aktywizacji. Strukturyzuj¹c wiedzê o sobie, dystansuje siê wobec swoich spraw, konstruuje swoj¹ to¿samoæ
i ta perspektywa uruchamia autonomiê dzia³ania.
Poziom wiedzy standardowej nastolatka nie wystarcza do opisywania
wiata spo³ecznego i to sk³ania go do obserwacji, tworzenia wiedzy i jej
modyfikowania. Analiza wypowiedzi, skoncentrowana na wyodrêbnieniu
technik opisu wiata spo³ecznego i na tendencji do formu³owania s¹dów
spo³ecznych, pozwala przyj¹æ, ¿e opis jest zanurzony w konkrecie i schematach poznawczych z przekazu spo³ecznego4. S¹ wypowiedzi wskazuj¹ce na gotowoæ do refleksyjnoci. S¹dy formu³owane s¹ zgodnie z zasadami heurystyki, z przewag¹ kontekstu emocjonalnego5. Nastolatek d¹¿y do
racjonalnego opisu wiata. Mo¿liwoci poznawcze nie pozwalaj¹ mu oderwaæ siê od kontekstu emocjonalnego, dlatego s¹ nasycone wartociowaniem, tworz¹ karykaturê wiata, osób i zdarzeñ.
Eksploracja notek mia³a na celu ustalenie, jakie odzwierciedlenie maj¹
w nich normy moralne prezentowane przez m³odzie¿ w wieku gimnazjalnym.

Podstawowe za³o¿enia teorii Kohlberga
Kohlberg odró¿nia rozumowanie moralne od postêpowania moralnego. Przywi¹zuje du¿¹ wagê do rozwoju poznawczego i emocjonalnego (tak¿e empatii, lêku, wstydu i poczucia winy jako warunku decyduj¹cego o rozwoju moralnym). Problemem jest wiêc wartociowanie i trudnoæ z wyborem zachowañ zgodnych z wartociami. Czas anomii moralnej jest momentem, w którym jeszcze nie wiadomo, jak wybieraæ wartoci i tworzyæ
4
S. Seul, wiat spo³eczny w blogu nastolatka, [w:] Miêdzynarodowa Konferencja
Naukowa Aksjologiczne i psychologiczne aspekty dowiadczenia indywidualnego,
Kraków, padziernik 2006.
5
Szczegó³ow¹ charakterystykê pojêæ znanych w psychologii spo³ecznej, okrelenia
i podzia³ charakterystyki narzêdzi poznawczych, podstawy do analizy jakociowej zaczerpniêto z pracy: B. Wojciszke, Cz³owiek wród ludzi. Zarys psychologii spo³ecznej,
Scholar: Warszawa 2005.
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do nich normy. Dziêki mediatorom rozwoju, uporednianiu znaczenia, dowiadczaniu transgresji, nabywaniu kompetencji cz³owiek uczy siê wartociowaæ swoje dowiadczenia i zachowania.
Kohlberg opisuje rozwój moralny poprzez trzy fazy, w ka¿dej z nich
zosta³y wyodrêbnione dwa stadia6.
1 Faza przedkonwencjonalna  czas, w którym ród³o w³adzy jest na zewn¹trz osoby
1. stadium  egocentryczny punkt widzenia: s¹dy formu³owane s¹
w oparciu o karê, pos³uszeñstwo i fizyczne skutki dzia³ania; nale¿y byæ
pos³usznym, wiêkszym i silniejszym; czyny karane s¹ z³e, niekarane dobre.
2. stadium  indywidualistyczny punkt widzenia, tzw. naiwny hedonizm, dobre jest to, co przynosi przyjemnoæ, a inne osoby s¹ wa¿ne o tyle,
o ile mog¹ przynieæ korzyæ.
11Faza konwencjonalna  uznanie zasad spo³ecznych
3. stadium  perspektywa interpersonalnej harmonii: zasady grupy,
do której nale¿¹ (najczêciej rodzina, grupa rówienicza), wzajemne oczekiwania zgodnoci interpersonalnej; dobre jest to, co aprobuj¹ inni; wa¿ne
jest zaufanie, szacunek, podtrzymywanie wiêzi; realizacja programu osób
znacz¹cych.
4. stadium  spo³eczny punkt widzenia: dobre jest to, co jest zgodne
z rol¹ spo³eczn¹, regu³ami, systemem spo³ecznym i sumieniem, prawem
i porz¹dkiem; wype³nianie obowi¹zków, szanowanie autorytetów, przestrzeganie zasad, niekoniecznie przynosz¹cych przyjemnoci, niekwestionowane regu³y, internalizacja zasad autorytetów.
111Faza pokonwencjonalna  zmiana ród³a w³adzy z zewnêtrznej na osobist¹, jednostka dokonuje wyboru, a jej os¹dy opieraj¹ siê na zasadach osobicie dobranych i wypracowanych.
5. stadium umowy spo³ecznej  zasady traktowane s¹ jako istotne sposoby zagwarantowania sprawiedliwoci; niekiedy przekonanie, ¿e niektóre
zasady powinny byæ zmienione.
6
L. Kohlberg, The Psychology of Moral Development, New York: Harper and Row,
1984. Teoria Kohlberga w polskim pimiennictwie jest dostêpna np. w opracowaniu:
J. Trempa³a, D. Czy¿owska, Rozwój moralny, [w:] B. Harwas-Napiera³a, J. Trempa³a
(red.), Psychologia rozwoju cz³owieka, t. 3 Rozwój funkcji psychicznych, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN 2003, s. 106130; H. Bee, Psychologia rozwoju cz³owieka, t³um. A. Wojciechowski, Poznañ: Zysk i S-ka 2004, s. 348357.
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6. stadium uniwersalnych zasad etycznych  uznanie odpowiedzialnoci za w³asne czyny, zasada szacunku drugiego cz³owieka, sprawiedliwoci.
Cz³owiek w kolejnych latach ¿ycia mo¿e funkcjonowaæ w oparciu
o zasady na coraz wy¿szym stadium. M³odsi kieruj¹ siê zasadami opartymi
na prawie i porz¹dku, odczuwany jest tak¿e szacunek dla autorytetów. Charakterystyczny jest rygoryzm moralny, czyli ujmowanie powinnoci jako
bezwzglêdnych. Nastolatki s¹ pryncypialne i surowe w swoich ocenach.
Niedojrza³oæ poznawcza, egocentryczna motywacja i trening wychowawczy wp³ywaj¹ na poziom rygoryzmu. Wzrost liczby dowiadczeñ i problemów wymagaj¹cych elastycznoci postêpowania i rozumienia zjawisk obni¿a ten rygoryzm.
W okresie dorastania, gdy pojawia konwencjonalny poziom rozwoju
moralnego, jednostka kieruje siê standardami nale¿¹cymi do innych (np.
doros³ych). Ocena zachowania wynika z aprobaty spo³ecznej, przy czym
wa¿n¹ rolê odgrywa aprobata rówieników. Si³¹ kszta³tuj¹c¹ rozwój moralny jest wspó³dzia³anie z rówienikami, w wyniku którego powstaje wewnêtrzna potrzeba traktowania innych ludzi w taki sposób, w jaki chcieliby byæ traktowani. Oprócz spostrzegania, co jest sprawiedliwe, wa¿nym
kryterium jest dba³oæ o wiêzi i kontakty z innymi, a wiêc nieopuszczanie
innych w potrzebie. Czêæ osób w pónej adolescencji (powy¿ej 18 lat zaledwie 13%), po stadium realizmu moralnego (heteronomii), osi¹ga stadium autonomii moralnej, czyli pokonwencjonany poziom rozwoju moralnego. Dopiero wtedy mo¿liwe jest ujmowanie zasad niezale¿nie od autorytetu innych osób, postêpowanie uniezale¿nia siê od opinii otoczenia, a wyznaczaj¹ je intencje wynikaj¹ce z subiektywnej odpowiedzialnoci za konsekwencje.
Wiedza nie jest jedynym czynnikiem decyduj¹cym o zachowaniu, nie
zawsze to, co cz³owiek uwa¿a za s³uszne lub zalecane, traktuje jako konieczne. Wa¿ne s¹ np. koszty wyboru. Na poziomie hedonistycznym (stadium 2) czêciej funkcjonuj¹ przestêpcy, a wiêc nast¹pi³a fiksacja rozwoju
w obszarze moralnoci, co dzia³a destrukcyjnie na ró¿ne sfery funkcjonowania cz³owieka. M³odzie¿ uczy siê, ¿e przestrzegaj¹c zasad proponowanych przez grupê, nie zawsze mo¿e realizowaæ swoje cele w dotychczasowy sposób. Bilans tego zachowania staje siê jednak korzystny, gdy realizuje cele grupy. Zaczyna ceniæ nagrody spo³eczne, jakich dostarcza grupa.
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We wczesnym okresie dorastania, kiedy wp³yw grupy jest silny, mo¿emy spodziewaæ siê jej silnego oddzia³ywania na zachowanie moralne,
nawet gdy osobiste standardy danej osoby s¹ niezgodne z zasadami grupy.
Grupa pacyfikuje rówienika, np. mówi¹c z wyrzutem: Dlaczego jeste taki
zasadniczy, s³uchasz mamusi? Dokuczaj¹c, sk³ania do konformizmu. Z tego wzglêdu czêæ nastolatków czuje siê zmuszana do ³amania zinternalizowanych zasad, a wiêc funkcjonowania na poziomie ni¿szym, podczas gdy
w innych warunkach korzysta z mo¿liwoci dzia³ania na poziomie wy¿szym.
Dyskutowanie w sposób otwarty, z jednakowym prawem g³osu wszystkich
uczestników, mo¿e wspieraæ rozwój moralny. Oprócz dyskusji w grupie
trwa trening empatii, zachêcanie do pomocy, opieki, zabawy i wspó³pracy.
Wa¿ny jest emocjonalny nacisk grupy, dysonanse poznawcze pobudzaj¹ce
do innego argumentowania i rozwa¿ania.

Metoda
Do analizy jakociowej wybrano nastolatków w wieku gimnazjalnym.
£¹cznie uwzglêdniono po 20 kolejnych notek 100 uczniów  94 dziewcz¹t
i 6 ch³opców. Dysproporcja ta wynika z wiêkszej aktywnoci dziewcz¹t
w prowadzenia blogów7 w okresie nauki w gimnazjum (razem 2000 wypowiedzi). Treci notek poddano szacowaniu w celu ustalenia poziomu funkcjonowania moralnego zgodnie z za³o¿eniami teorii Kohlberga. W opisach
osób i sytuacji, w których uczestniczyli autorzy notek, mo¿na znaleæ cechy uzasadnieñ ich dzia³ania i porównaæ z typowymi cechami dla okrelonego poziomu rozwoju moralnego.
Wyniki s¹ porównywalne z wynikami uzyskanymi w przytaczanych
badaniach. Wczesna adolescencja w g³ównej mierze charakteryzuje siê
funkcjonowaniem w fazie i prze³omach rozumowania podyktowanego w³asnym interesem (II) i interpersonalnej harmonii (III), a mniej w fazie prawa
i porz¹dku (IV). W badaniach blogów wystêpuje przedzia³ wiekowy (gdy¿

7
Badania wykaza³y, ¿e apogeum pisania pamiêtników (a blog jest specyficznym pamiêtnikiem) dla dziewcz¹t przypada w przypadku dziewcz¹t na 14. a ch³opców na 18.
rok ¿ycia. Za: Ch. Bühler, Dzieciêctwo i m³odoæ. Geneza wiadomoci, Warszawa:
Nasza Ksiêgarnia 1933.
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Tabela
Funkcjonowanie w blogach w porównaniu z innymi badaniami
(n = 100)

Badania w³asne
(13–16 lat)

(14 lat)

(15 lat)

(16 lat)

1/2

5

5

0

–

2

18

45

7

20

2/3

19

–

10

–

3

43

45

15

60

3/4

7

–

56

–

Stadia
funkcjonowania

4
Suma

Badania przytaczane

8

5

12

20

100

100

100

100

ród³o: opracowanie w³asne oraz dane z: J. Trempa³a, D. Czy¿owska, Rozwój moralny,
s. 119; H. Bee, Psychologia..., s. 353.

20 notek bywa wpisywanych niekiedy w d³u¿szym czasie ni¿ rok). Zmienia siê wiek metrykalny, który w badaniach przytaczanych jest ustalony na
rok. Zale¿nie od grupy wiekowej widoczne jest pewne przesuniêcie uzyskanych wyników. Ponadto notki w blogach nie rozwi¹zuj¹ teoretycznych,
zadanych dylematów moralnych, a s¹ zwykle ju¿ sprawozdaniem z aktywnoci nastolatka, do którego do³¹czone jest jego uzasadnienie. Notki
adresowane s¹ w du¿ej mierze do rówieników (bêd¹cych zwykle równie¿
wiadkami lub uczestnikami zdarzenia), st¹d przekszta³cenia treci nie mog¹
odbiegaæ od rzeczywistoci (w komentarzach od razu wyst¹pi negatywne
sprzê¿enie zwrotne, ¿e k³amie!). Pozostaje forma przekazu, która z punktu
widzenia blogowicza powinna zaciekawiaæ. Zdarzenie nie jest wiêc przez
niego zmieniane. Niekiedy opisuje je enigmatycznie, aby nie by³o czytelne
dla przypadkowych czytelników (mo¿na siê jedynie domylaæ, ¿e miêkutkie spanie ma zwi¹zek z narkotykami). Poniewa¿ notka adresowana jest do
znajomych rówieników, spostrzeganych jako podobnych, jest ma³e prawdopodobieñstwo zniekszta³cania informacji. Intencj¹ autora notki jest wzbudzanie zainteresowania.
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Spójrzmy na wybrane notki8:
(1) WYBRANE Z 10 PRZYKAZAÑ NASTOLATKA 1. Nie bêdziesz
wykrada³ siê z domu, gdy rodzice zasn¹ (po jak¹ cholerê czekaæ a¿
zasn¹?). 2. Nie bêdziesz piæ ¿adnego alkoholu (trawa kopie o wiele
lepiej) [...] 6. Nie bêdziesz w³¹czaæ siê w ¿adne bijatyki (zawsze je zaczynaj). 7. Nie bêdziesz opuszczaæ ostatnich lekcji (zrób sobie dzieñ
bez szko³y).

Treæ tej notki odwo³uje siê do poziomu hedonistycznego (stadium 2). Nieprzypadkowe jest nawi¹zanie do dekalogu poprzez liczbê  treæ ma charakter prowokacji, autor liczy na odzew w liczbie komentarzy, które s¹ traktowane jako nagroda za notkê.
(2) pope³niaj b³êdy, naprawiaj je, gdy dotkniesz dna odbij siê no i to
prawda w³anie trzeba ¿yæ tak, aby tobie by³o dobrze i innym; ale có¿,
przecie¿ ka¿dy pope³ni b³êdy w swoim ¿yciu i póniej bardzo cierpi z tego
powodu, ale tak siê w³anie uczy, jeli raz pope³ni to póniej drugi raz
ju¿ nie pope³ni tego samego: np. jak zrobisz kroki w rêcznej, pan ci
powie, ¿e nie powinna robiæ ich teraz i bierzesz to do serca i nastêpnym razem ju¿ ich nie robisz, taki przyk³adzik.

Autorka tego blogu prezentuje zasadê, dokonuje jej analizy odwo³uj¹c siê
do w³asnego dowiadczenia. Wskazuje na potrzebê uwzglêdniania innej
perspektywy ni¿ w³asna i potrzebê internalizacji bierzesz to do serca na
przyk³adzie gry w pi³kê rêczn¹ (stadia 3 i 4). Jest to nieomal modelowy
przyk³ad, ¿e gry zespo³owe z przestrzeganiem zasad sprzyjaj¹ rozwojowi
moralnemu.
(3) jest jedna zasada rób wiele, ale myl o tym co robisz [...] oznacza
to, ¿e ¿yj ¿yciem ale nie wykorzystuj ¿ycia aby uprzykrzyæ je innej osobie [...] po prostu staraj siê ¿yæ zgodnie ze sob¹ [...] a jeli twoim zdaniem ¿yæ tzn. biæ, zabijaæ raniæ, [...] to raczej powiniene siê zastanowiæ kim chcesz byæ w ¿yciu, co chcesz osi¹gn¹æ [...] jeli odpowiadasz
sobie, ¿e chcesz kraæ zabijaæ i uprzykrzaæ ¿ycie innym to po pierwsze
nie wiesz, gdzie jest granica korzystania z ¿ycia [...] po drugie nie rozumiesz tego, ¿e rani¹c i sprawiaj¹c ból innym ranisz równie¿ siebie,
bo nie zawsze bêdzie tak, ¿e ci kumple zawsze bêd¹.

8

Fragmenty wypowiedzi w: www.blog.pl. Zachowano oryginaln¹ pisowniê.
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Znajdujemy tu rozwa¿ania, które wskazuj¹, s¹dz¹c po sformu³owaniach,
na wiadomoæ odkrytych zasad i próby rozwa¿enia konsekwencji ich ³amania. Treæ odwo³uje siê do relacji spo³ecznych jako najwa¿niejszych (stadium 3).
W ci¹gach notek mo¿na ponadto zaobserwowaæ progresjê (od stadium ni¿szego do wy¿szego). Towarzyszy jej intensywne dowiadczanie
tworzonych i prze¿ywanych wiêzi przyjacielskich. Autorzy poddaj¹ te sytuacje analizie. Kieruj¹ siê potrzeb¹ przewidywania mo¿liwych przysz³ych
konsekwencji (postawiono mi ultimatum, jeli przeczytam ksi¹¿kê, odpowiem na pytanie dostanê 6 z angielca). Spotykamy tak¿e konfrontacje w³asnego ¿ycia z ¿yciem rówieników w innym czasie historycznym lub innym
kraju (M³odzie¿ w moim wieku walczy³a o wolnoc ojczyzny [...] byli [...]
harcerzami. Porusza mnie to tym bardziej, ¿e ja te¿ jestem harcerk¹  refleksje po przeczytaniu ksi¹¿ki Kamienie na szaniec).
Notkom towarzysz¹ komentarze, które czêsto maj¹ charakter spolaryzowanych ocen. Ta polaryzacja pomaga autorowi zmierzyæ siê ze swoimi
w¹tpliwociami. Charakterystyczne jest korzystanie z mo¿liwoci stosowania dwóch ró¿nych form rozumowania moralnego, zale¿nie od sytuacji.
Czêciej wy¿sza forma uzasadnia dzia³ania dotycz¹ce wiêzi z grup¹ (Musia³am zrezygnowaæ z tañców: opuci³am siê w szkole, z powodu zaleg³oci opónia³abym grupê tañca). Umo¿liwienie przebywania w grupie pod
wp³ywem wy¿szej argumentacji wp³ywa na wzrost poziomu moralnoci.
Natomiast sytuacji konfliktowej w relacji z doros³ymi czêciej towarzyszy
rozumowanie z ni¿szej fazy rozwoju moralnego (Zwialimy ca³a klas¹ z lekcji, bo nauczyciele nie zgodzili siê abymy poszli kibicowaæ w zawodach;
Jedyna noc, kiedy mo¿na siê upiæ i rodzice nie zauwa¿¹ i nie bêd¹ mieæ
pretensji).
Widzimy, ¿e formu³owane pogl¹dy wi¹¿¹ siê z uczestnictwem w ¿yciu spo³ecznym, której towarzysz¹ uczucia (robiê to co lubiê i mi nikt nie
bêdzie dyktowa³ jak mam postêpowaæ). Nastolatek uzgadnia swoje potrzeby i ich realizacjê w relacjach z innymi, rozumie oczekiwania doros³ych
(poczu³am chêæ zmiany na lepsze, w³¹czy³am sobie Slipknota i przemyla³am swoje ¿ycie [...] Kocham swoich rodziców i dlatego chcê byæ lepsza,
prawie taka, jak sobie wymarzyli).
Jest tak¿e scena pisania testu (pani dojrza³a ci¹gê na rêce [...] musia³a mieæ dobry humor, bo nie wstawi³a jedynki, bêdê pisa³a w poniedzia³ek, to siê nazywa fart). Nauczyciel osobom ci¹gaj¹cym ka¿e powtórzyæ
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pisanie (a nie karze niedostatecznymi ocenami). Warto mieæ na uwadze, ¿e
korzystanie z pokusy ci¹gania w trakcie testów jest typowe dla stadiów 1
i 2 (70%); w nastêpnych jest ono rzadsze 3 i 4  55%, 5 i 6  15%9. Aby
nast¹pi³o zachowanie uwa¿ane za faktycznie w³aciwe, potrzebne s¹: przyjêcie odpowiedzialnoci, rozwa¿enie kosztów, neutralizowanie motywów
konkurencyjnych, nacisk grupy w odpowiednim kierunku, skonfrontowanie z instynktem samozachowawczym.
Nastolatki tocz¹ dyskusje ma tematy moralne, filozoficzne, komentuj¹c notki. Prowadz¹ je tak¿e godzinami, zwykle noc¹, na komunikatorach.
Spontaniczne dyskusje i rozwa¿anie dylematów, przed którymi stoj¹, mog¹
przynosiæ pozytywne efekty. Jak wczeniej sygnalizowano, nacisk emocjonalny grupy, nierównowaga spo³eczna pomagaj¹ otworzyæ siê na nowe argumenty, zmieniæ punkt widzenia. Narracja i rozmowa pomagaj¹ w rozpoznaniu, internalizowaniu i realizowaniu zasad. Zdaniem m³odzie¿y moralne jest dzia³anie, gdy jego konsekwencje s¹ korzystne, gdy nie pogarszano
relacji z innymi, gdy nie ci¹ga kary (ja te¿ s³ucham roka i metalu, ale na
szczêcie moi rodzice nie uwa¿aj¹, ¿e to takie szatañskie). Wród motywów w uzasadnieniu rzadko uwzglêdniane s¹ intencje dzia³aj¹cego. Próbuje on zaspokoiæ swe potrzeby (albo unikn¹æ kary) w sposób nieakceptowany spo³ecznie (nic nie stoi na przeszkodzie by nie mog³a wys³aæ listu 
tego nie mo¿na skontrolowaæ). Zachowanie jest moralne, gdy jest zgodne
z poziomem akceptacji i ze zrozumieniem przez dziecko celów, rodków,
dzia³añ i wartoci zasad postêpowania.
Wraz z rozwojem wzrasta spójnoæ z kierunkiem wyborów i dzia³añ
 z tym problemem czêsto borykaj¹ siê autorzy blogów (ka¿dy ma swoje
przykazanie a raczej zasadê, która po z³amaniu automatycznie siê zmienia; jak kto mi zrobi krzywdê to za wszelk¹ cenê staram siê tego nie robiæ
innym osobom [...] teraz tylko fa³szywi egoici s¹ szczêliwi a ja zamierzam w 99% dojæ do czego uczciwie [...] zrobiê wszystko aby by³a sprawiedliwoæ). Przyjañ (pod³o¿e emocjonalne), nowe dowiadczenie dla
nastolatka, sprzyja rozwojowi poznawczemu i pomaga w odkryciu moralnych norm wspó³¿ycia. Widoczny jest tu udzia³ czynników sytuacyjnych
i prze¿yæ emocjonalnych. W blogach zaobserwowano procesy aktywnego
rekonstruowania i tworzenia idei s¹dów moralnych w interakcji z otocze9

H. Bee, Psychologia..., s. 356357.
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niem spo³ecznym, które najlepiej opisuje teoria poznawczo-rozwojowa (najlepiej milczeæ ni¿ powiedzieæ co, co jest niezgodne z prawd¹; co ma³a
dziewczynka ma do polityki i ekologii jeli sama nie pamiêta o segregowaniu mieci?). Im wy¿szy poziom rozumowania, tym silniejszy zwi¹zek zachowania z os¹dami.

Podsumowanie
Celem analizy blogów by³o wstêpne ustalenie zasad, którymi autorzy
notek wyjaniaj¹ swoje postêpowanie. Treci notek s¹ nasycone emocjonalnie pozytywnie lub negatywnie. Oprócz przetwarzania informacji na
poziomie konkretnym, przytaczania dowiadczeñ i pogl¹dów (przejêtych),
widoczna jest gotowoæ do refleksji oraz do uogólniania osobistych dowiadczeñ i poszukiwanie zasad, którymi warto siê pos³ugiwaæ. Wyniki
wskazuj¹, ¿e przewaga dzia³añ uzasadniana jest funkcjonowaniem w stadium hedonistycznym (2) i w stadium interpersonalnej harmonii (3) oraz
na pograniczu moralnoci prawa i porz¹dku (4). Uzyskane wyniki s¹ porównywalne z badaniami Bee oraz Trempa³y i Czy¿owskiej.
Problemy z komunikacj¹ interpersonaln¹, sposoby spêdzania czasu,
konfrontowanie ró¿nych pogl¹dów rówieników i porównania w ró¿nych
rodzinach w dobie transformacji gospodarczej i globalizacji wyzwalaj¹
zadawanie pytañ i dyskusjê10. Próba odkrycia zasad pomaga unikaæ przykrych sytuacji codziennych. Pos³ugiwanie siê tymi zasadami i utrzymanie
np. dobrej wiêzi z rówienikami pomaga w radzeniu sobie ze stresem, jaki
prze¿ywa gimnazjalista. Ponadto pozwala kreowaæ pozytywne relacje z osobami znacz¹cymi i uzyskiwaæ pomoc w sytuacjach bezradnoci. Zaanga¿owanie emocjonalne obni¿a mo¿liwoæ kontroli zachowania i funkcjonowania niezgodnie z w³asnymi zasadami. Synchronizuje dostêpne informacje zwi¹zane z rówienikami i z w³asn¹ osob¹. Opisuje relacje, nadaje im
formê uporz¹dkowan¹, tworz¹c w³asne zasady mimo ci¹g³ego nap³ywu
nowych, nieprzewidywalnych, co jest przejawem rozwoju psychicznego11.
10
R. Woniak, Wspó³czesna rodzina w sytuacji globalizacji i marginalizacji, [w:] Szanse
i zagro¿enia wspó³czesnej rodziny, Szczecin: Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej 2001, s. 121133.
11
B.M. Kaja, Psychologia  nauka kultu cargo? W poszukiwaniu paradygmatu
psychologii wychowania, Polskie Forum Psychologiczne 11 (2006), s. 4257.
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Zmiany wywo³ane nowymi dowiadczeniami uruchamiaj¹ u m³odzie¿y zachowania, które przekszta³caj¹ i integruj¹ dotychczasowe, tworz¹c w³asne
przekonania. Nastolatek bardzo wysoko ceni sobie te osobicie wygenerowane przekonania. Wzrasta umiejêtnoæ przyjmowania punktu widzenia
innych osób, gotowoæ empatycznego reagowania na potrzeby innych. Towarzyszenie w rozwoju rówieników i interakcje z nimi przyczyniaj¹ siê
do rozwoju moralnego. Nastolatek uczy siê integrowaæ aktywnoæ rówieników z w³asnymi autonomicznymi (ju¿ artyku³owanymi w notkach) celami.

MORAL STANDARDS IN ADOLESCENTS ONLINE DIARIES (BLOGS)
Summary
According to Kohlbergs theory about humans moral development we can find
level of moral development in awareness, believes and acts. Adolescents (1316-years old) write their online diaries about surrounding reality, express their reactions, thoughts and experiences. They also try to justify behaviors. Analysis of notes from 100 online diaries shows us adolescents moral rules and enables us confrontation with Kohlbergs theory.
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Wydaje siê dzi oczywiste stwierdzenie, ¿e p³eæ w jaki sposób warunkuje
zarówno procesy poznawcze, jak i postawy moralne. Wskazuj¹ na to badania empiryczne, które przyczyniaj¹ siê do opisania sposobu i zakresu tego
warunkowania. Spróbujê dokonaæ refleksji nad tymi danymi i odpowiedzieæ na pytanie, czy wskazywane ró¿nice podwa¿aj¹ istnienie wspólnej
obu p³ciom moralnoci ludzkiej.

Zale¿noæ procesów poznawczych od p³ci
Przyjrzyjmy siê najpierw ró¿nicom w zdolnociach poznawczych, które niew¹tpliwie w pewien sposób przek³adaj¹ siê na ró¿nice w postawach
Renata Ziemiñska, ur. 1965, dr hab. prof. US, kierownik Zak³adu Epistemologii
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczeciñskiego. Autorka ksi¹¿ek: Epistemologia
Rodericka M. Chisholma (1998), Eksternalizm we wspó³czesnej epistemologii (2002).
Zajmuje siê problemem sceptycyzmu, prawdy i epistemologi¹ feministyczn¹. E-mail:
zieminre@univ.szczecin.pl.
*
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moralnych (np. wiêksza zdolnoæ empatii skutkuje wiêksz¹ sk³onnoci¹ do
udzielania pomocy). Oto syntetyczna relacja z badañ zdolnoci poznawczych obu p³ci przeprowadzona przez Doreen Kimurê, kanadyjsk¹ psycholog i neurobiolog. Mê¿czyni o wiele lepiej wypadaj¹ w zadaniach wymagaj¹cych trafiania do celu (takich jak gra w rzutki) albo przechwytywania przedmiotów (na przyk³ad pi³ki) a kobiety potrafi¹ szybciej ni¿ mê¿czyni wykonywaæ sekwencje ruchów (szczególnie palcami), co okrela
siê czasami mianem subtelnych zdolnoci motorycznych (Kimura 2006,
s. 49). Badania Kimury wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ mê¿czyzn uzyskuje lepsze
wyniki w testach zdolnoci rozumowania matematycznego lub rozwi¹zywania problemów, ale kobiety s¹ lepsze w samym obliczaniu dzia³añ matematycznych (Kimura 2006, s. 87). Z ca³¹ pewnoci¹ kobiety maj¹ lepsz¹
pamiêæ werbaln¹ i s¹ bardziej wra¿liwe na bodce zewnêtrzne, z wyj¹tkiem bodców wzrokowych. Maj¹ s³absz¹ ostroæ widzenia, ale przewagê
w szybkoci postrzegania, która umo¿liwia dokonywanie szybkich porównañ. Ponadto, kobiety przewy¿szaj¹ mê¿czyzn pod wzglêdem umiejêtnoci odczytywania wyrazu twarzy i mowy cia³a i maj¹ wiêksz¹ zdolnoæ
empatii (Kimura 2006, s. 98).
Kimura ró¿nice w zdolnociach poznawczych obu p³ci wyjania ewolucyjnie. Mê¿czyni i kobiety maj¹ za sob¹ d³ug¹ ewolucyjn¹ historiê podzia³u obowi¹zków. Mê¿czyni anga¿owali siê w polowania i zbieranie
padliny, co wymaga³o od nich oddalania siê od siedlisk. Przodowali te¿
w rzucaniu ró¿nego rodzaju przedmiotami. Prehistoryczne kobiety porusza³y siê natomiast w pobli¿u osad i przyczynia³y siê do zdobywania po¿ywienia, zajmuj¹c siê zbieractwem. Ich podstawowym zadaniem by³a opieka nad niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi (Kimura 2006, s. 25). Ró¿nice
w zdolnociach poznawczych zwi¹zane s¹ zatem z pe³nieniem ról spo³ecznych i biologicznych, które doprowadzi³y do wykszta³cenia odpowiednich
zdolnoci poznawczych. Kimura podkrela, ¿e zdolnoci te nie zale¿¹ od
samych czynników spo³ecznych, lecz oparte s¹ na mechanizmach biologicznych i dzia³aniu odpowiednich hormonów. Nie zaobserwowa³a w swoich
badaniach, prowadzonych przez wiele lat, istotnych efektów zmiany ról spo³ecznych w XX wieku, jakich tendencji wyrównuj¹cych zdolnoci poznawcze. Byæ mo¿e jest to za krótki okres, aby te zmiany spo³eczne odcisnê³y
swoje piêtno na mechanizmach biologicznych. Istnienie biologicznie uwarunkowanych ró¿nic w sposobie poznawania i mylenia, niezale¿nie jak s¹
trwa³e, sugeruje, ¿e bêd¹ te¿ zachodzi³y ró¿nice we wra¿liwoci moralnej.
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Kobieca psychika
Sigmund Freud uwa¿a³, ¿e kobiety maj¹ mniejsze ni¿ mê¿czyni poczucie sprawiedliwoci i w wiêkszym stopniu kieruj¹ siê emocjami. Wyjania³ tê odmiennoæ brakiem pokonania kompleksu Edypa, a w zwi¹zku
z tym s³aboci¹ superego i traktowa³ jako niedojrza³oæ moraln¹ (Gilligan
1993, s. 7).
Wspó³czesna amerykañska feministka psychoanalityczna, Nancy Chodorow, zgadza siê z Freudem co do tego, ¿e ród³em specyficznej kobiecej
psychiki (tj. wiêkszej potrzeby wiêzi emocjonalnych) jest wczesne dzieciñstwo, w którym nie dosz³o do zerwania z matk¹. Opieka nad dzieæmi do lat
trzech (faza preedypalna) zwykle przypada kobietom, a w³anie w tym wieku
ustala siê to¿samoæ genderowa dzieci. Córki postrzegaj¹ siebie jako podobne do matki, a ch³opcy dostrzegaj¹ w³asn¹ odmiennoæ i z tego powodu ograniczaj¹ pierwotn¹ mi³oæ i poczucie empatycznej wiêzi. W zwi¹zku z tym ch³opcy rozwijaj¹ w³asn¹ odrêbnoæ, a ich ego ma lepiej ustalone
granice. Dziewczynki wychodz¹ z tego okresu [...] z silniejsz¹ baz¹ do
dowiadczania potrzeb i uczuæ innych jako w³asne [...] dziewczynki nie
okrelaj¹ siebie przy pomocy negacji preedypalnych form zale¿noci (Chodorow 1978, s. 167).
Dziewczynki rozwi¹zuj¹ co prawda kompleks Elektry, ale pozostaj¹
w przed³u¿onej symbiozie z matk¹ i nie uzyskuj¹ silnego poczucia odrêbnoci. Dziêki temu, twierdzi Chodorow, maj¹ du¿e potrzeby i zdolnoci
tworzenia wiêzi miêdzyludzkich, wchodzenia w zwi¹zki uczuciowe, ale
z drugiej strony nie umiej¹ wyranie odró¿niæ w³asnych potrzeb od potrzeb
innych (stapiaj¹ w³asne potrzeby z potrzebami innych), nie umiej¹ dbaæ
o w³asne sprawy, maj¹ sk³onnoæ do podporz¹dkowywania siê innym. Tym
samym czekaj¹ je k³opoty w ¿yciu publicznym, ale z drugiej strony s¹ predysponowane do bycia matkami. Chodorow nazywa to zjawisko reprodukowaniem roli macierzyñskiej (por. Putnam Tong 2002, s. 193194).

Carol Gilligan i etyka troski
W atmosferze polemiki z Freudem i przy za³o¿eniu teorii Chodorow,
pojawi³a siê idea specyficznie kobiecej etyki, nazwanej etyk¹ troski. Sta³o
siê to w roku 1982 w ksi¹¿ce In a Different Voice (Innym g³osem) ame-
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rykañskiej feministki kulturowej, przedstawicielki psychologii z Harvardu, Carol Gilligan (ur. 1936)1. Gilligan postawi³a tam tezê, ¿e idea sprawiedliwoci oraz zwi¹zana z ni¹ idea bezstronnoci czy uniwersalnych zasad
moralnych, tak drogie europejskiej tradycji etycznej, to idee ma³o wa¿ne
dla kobiet. Sprawiedliwoæ i równoæ dotyczy wszak autonomicznych podmiotów moralnych. Tymczasem kobiety nie podkrelaj¹ swojej autonomii.
Relacje spo³eczne jako dziedzina moralnoci w ich dowiadczeniu nie dotycz¹ tylko podmiotów autonomicznych, lecz osób pozostaj¹cych w emocjonalnych zwi¹zkach. Wiêzi miêdzyludzkie s¹ dla nich wa¿niejsze ni¿
autonomia i podkrelaj¹ rolê pragnieñ, potrzeb i interesów konkretnych osób
(nie za s³usznoci uniwersalnych zasad). Inny g³os to g³os kobiecy, st³umiony przez dotychczasowe teorie. Tak jak od wieków s³uchalimy g³osów mêskich i teorii rozwoju opartych na ich dowiadczeniu, tak ostatnio
zauwa¿ylimy nie tylko milczenie kobiet, ale i trudnoæ ze zrozumieniem
tego, co s³yszymy, kiedy one mówi¹. Jednak w innym g³osie kobiet kryje
siê prawda etyki troski, zale¿noci miêdzy zwi¹zkiem i odpowiedzialnoci¹ (Gilligan 1993, s.173). Inny g³os sugeruje, ¿e w kwestiach moralnoci mê¿czyni i kobiety mówi¹ ró¿nymi jêzykami, u¿ywaj¹c tych samych s³ów, wyra¿aj¹ inne dowiadczenia moralne.
Gilligan akceptuje ustalenia Chodorow. Dla ch³opców i mê¿czyzn
odrêbnoæ i indywidualnoæ s¹ istotnie zwi¹zane z to¿samoci¹ genderow¹, poniewa¿ odrêbnoæ od matki jest kluczowa dla rozwoju mêskoci.
Dla dziewcz¹t i kobiet kwestia kobiecoci czy kobiecej to¿samoci nie zale¿y od postêpów w zdobywaniu odrêbnoci od matki i indywidualnoci.
Poniewa¿ mêskoæ jest definiowana przez odrêbnoæ, a kobiecoæ przez
zwi¹zek, mêska to¿samoæ genderowa jest zagro¿ona przez bliskoæ, a kobieca to¿samoæ genderowa jest zagro¿ona przez odrêbnoæ. Dlatego mê¿czyni maj¹ zwykle k³opoty z utrzymaniem relacji, a kobiety maj¹ problemy z indywidualnoci¹ (Gilligan 1993, s. 8).

Jest zaskakuj¹ce, ¿e M. Hoffman nie wspomina C. Gilligan, kiedy w pracy Empathy
and Moral Development. Implications for Caring and Justice z 2000 r. pisze o zasadzie
troski i sprawiedliwoci. Psychologowie od dawna badaj¹ zagadnienia troski i sprawiedliwoci: sprawiedliwoæ jest centralnym punktem poznawczej teorii moralnoci Kohlberga, a troska interesuje takich badaczy, jak ja (Hoffman 2006, s. 204). Por. Bo³tuæ
2005, s. 34.
1
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Sytuacja z wczesnego dzieciñstwa utrwala siê w dalszym rozwoju. Oto
relacja z badañ nad sposobem zabawy dziewcz¹t i ch³opców, które wskazuj¹ na rozwijaj¹ce siê ró¿nice miêdzy p³ciami: Ch³opcy czêciej ni¿ dziewczêta bawi¹ siê poza domem i bawi¹ siê w du¿ych i zró¿nicowanych wiekowo grupach; czêciej bawi¹ siê w gry z rywalizacj¹, a ich gry trwaj¹ d³u¿ej ni¿ gry dziewcz¹t. Jeli pojawia siê jaki spór, ch³opcy bardziej efektywnie go rozwi¹zuj¹ (k³ótnia wród dziewcz¹t zwykle koñczy grê). Ch³opcy
w czasie zabawy ucz¹ siê niezale¿noci i zdolnoci organizacyjnych w du¿ej i zró¿nicowanej grupie, ucz¹ siê graæ z wrogami i rywalizowaæ z przyjació³mi w oparciu o regu³y. Dziewczêta maj¹ mniej dowiadczeñ w pos³ugiwaniu siê regu³ami i traktuj¹ je mniej powa¿nie, czêciej robi¹ wyj¹tki
i wprowadzaj¹ innowacje, czêciej bawi¹ siê tylko w parach i bez rywalizacji. Opisano te¿ zjawisko obawy sukcesu (fear success) u dziewcz¹t, które
nie chc¹ wygrywaæ rywalizacji w obawie przed spo³ecznym odrzuceniem;
nie chc¹ te¿ wygrywaæ kosztem tego, ¿e kto drugi przegra. Zachowanie
przyjani jest dla nich wa¿niejsze ni¿ sukces w rywalizacji (Gilligan 1993,
s. 9, 15). Obserwacje te sugeruj¹, ¿e dziewczêta i ch³opcy ceni¹ nieco inne
wartoci.
Gilligan wykrystalizowa³a swoje stanowisko w opozycji do teorii rozwoju moralnego opracowanej i stosowanej przez jej nauczyciela i wspó³pracownika Lawrencea Kohlberga (1927-1987), psychologa z Harvardu.
Oto szeæ stadiów rozwojowych wymienionych przez Kohlberga:
Stadium 1: orientacja na kary i nagrody;
Stadium 2: orientacja instrumentalno-relatywistyczna (ty mi pomo¿esz, ja tobie pomogê);
Stadium 3: orientacja na interpersonaln¹ zgodnoæ, potrzeba aprobaty innych;
Stadium 4: orientacja na ³ad i porz¹dek spo³eczny;
Stadium 5: orientacja legalistyczna, skierowana na kontrakt spo³eczny (nie szkodziæ innym);
Stadium 6: orientacja na uniwersalne zasady moralne (sprawiedliwoæ
i szacunek dla godnoci ludzkiej; por. Putnam Tong 2002, s. 205).
Gilligan zauwa¿y³a w swoich badaniach, ¿e dziewczêta i kobiety testowane t¹ skal¹ rzadko wychodzi³y poza stadium (3), potwierdzaj¹c niejako tezê Freuda o ich moralnej ni¿szoci. Kobiece s¹dy moralne zdaj¹ siê
egzemplifikowaæ trzeci z szeciu poziomów. Na tym poziomie moralnoæ
jest pojmowana w terminach interpersonalnych, a dobro polega na poma-
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ganiu i zadowalaniu innych. Takie rozumienie dobra zdaniem Kohlberga
i Kramera (1969) funkcjonuje w ¿yciu dojrza³ych kobiet, dopóki ich ¿ycie
toczy siê w domu. Kohlberg i Kramer wnosz¹, ¿e dopiero gdy kobieta wchodzi w tradycyjny obszar dzia³alnoci mê¿czyzn, dostrzega nieadekwatnoæ
tej perspektywy i tak jak mê¿czyni rozwija siê w kierunku wy¿szych stadiów, gdzie relacje s¹ podporz¹dkowane regu³om (stadium czwarte), a regu³y uniwersalnym zasadom sprawiedliwoci (stadium pi¹te i szóste) (Gilligan 1993, s. 18).
Gilligan uzna³a skalê Kohlberga za g³uch¹ na g³os kobiecy, sformu³owan¹ z mêskiego punktu widzenia, gdzie kluczowa jest idea sprawiedliwoci, przestrzeganie praw i zasad moralnych, a nie docenia siê moralnego wymiaru wiêzi miêdzyludzkich, w tym szczególnych zobowi¹zañ
wobec przyjació³ czy rodziny. Tutaj jest paradoks, poniewa¿ te same znamiona, które tradycyjnie definiowa³y «dobroæ» kobiet, ich troska i wra¿liwoæ na potrzeby innych, wskazuj¹ na s³aboæ ich moralnego rozwoju. Jednak¿e w tej koncepcji rozwoju moralnego pojêcie dojrza³oci pochodzi z badañ nad rozwojem mê¿czyzn, gdzie istotne znaczenie ma autonomia (Gilligan 1993, s. 18).
Gilligan zaproponowa³a w³asn¹ skalê rozwoju moralnego, gdzie wiod¹cym pojêciem nie jest sprawiedliwoæ, lecz troska:
Poziom 1: troska o w³asn¹ osobê (celem jest w³asne przetrwanie);
Poziom 2: troska o innych (dobrem jest samopowiêcenie);
Poziom 3: równowaga miêdzy trosk¹ o siebie i innych (por. Czy¿owska 2004, s. 124).
Postawy moralne kobiet, odpowiadaj¹ce trzem poziomom na skali troski, Gilligan zilustrowa³a m.in. na podstawie wywiadów z 29 kobietami
w ci¹¿y, które zastanawia³y siê nad aborcj¹. Niektóre kobiety w tej trudnej
sytuacji myla³y tylko o w³asnym przetrwaniu, troszczy³y siê o siebie, obawia³y w³asnej krzywdy (poziom 1). Najczêciej jednak i to jest typowe zachowanie kobiet, przechodzi³y na poziom drugi i koncentrowa³y siê na
potrzebach innych. Dobroæ uto¿samia³y z samopowiêceniem i próbowa³y
podporz¹dkowaæ swoje pragnienia innym. S¹dzi³y nawet, ¿e zachowuj¹
siê egoistycznie ilekroæ chc¹ zrobiæ to, czego pragn¹. Postawy moralne
ocenia³y w kategoriach egoizmu b¹d samopowiêcenia. W niektórych przypadkach okazywa³o siê jednak, ¿e potrafi³y t³umiæ swoje pragnienia tylko
do pewnego momentu. Wewnêtrzny protest prowadzi³ niekiedy do nienawici wobec osoby, dla której siê powiêci³y, i do destrukcji zwi¹zku. We-
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wnêtrzny spokój osi¹ga³y zwykle na poziomie trzecim, kiedy uwzglêdnia³y
w³asne potrzeby jako wa¿ny element relacji z innymi, kiedy znajdowa³y
równowagê miêdzy trosk¹ o siebie i o innych (Putnam Tong 2002, s. 207
209).
Te trzy poziomy odpowiadaj¹ trzem czêciom skali Kohlberga: fazie
przedkonwencjonalnej (stadium 1 i 2; zainteresowanie tylko w³asnymi potrzebami), konwencjonalnej (stadium 3 i 4; respektowanie spo³ecznych
konwencji) i pokonwencjonalnej (stadium 5 i 6; rozumienie s³usznoci zasad moralnych niezale¿nie od spo³ecznych konwencji). Gilligan zauwa¿y³a, ¿e niektóre jej respondentki znajdowa³y siê w fazie pokonwencjonalnej,
a mimo to nie myla³y w kategoriach sprawiedliwociowych uniwersalnych
zasad moralnych (Gilligan 1993, s. 99). Liczne wywiady przeprowadzone
przez Gilligan sugeruj¹, ¿e kobiece rozumienie problemu moralnego to
problem raczej troski i odpowiedzialnoci w zwi¹zkach ni¿ problem praw
i regu³ [...] to jêzyk egoizmu b¹d odpowiedzialnoci, gdzie problem moralny rozumiany jest jako problem powinnoci wiadczenia troski i unikania cierpienia (Gilligan 1993, s. 73). Specyfika rozwoju moralnego kobiet
polega wiêc na tym, ¿e podkrelaj¹ znaczenie wiêzi miêdzyludzkich, a nie
autonomiê. Kobieta widzi wiat jako z³o¿ony raczej z relacji ni¿ z ludzi
samotnych, wiat spójny dziêki zwi¹zkom ni¿ dziêki respektowaniu systemu regu³. Analizuj¹c postawy mê¿czyzn i kobiet wobec opisanego przez
Kohlberga dylematu Heinza (czy ukraæ lekarstwo dla miertelnie chorej
¿ony, na które go nie staæ, a które ma w sprzeda¿y aptekarz), Gilligan zauwa¿a: tak jak on polega na konwencjach logiki aby wydedukowaæ rozwi¹zanie tego dylematu, zak³adaj¹c, ¿e te konwencje s¹ wspólne, tak ona
polega na procesie komunikacji, zak³adaj¹c wiê i wierz¹c, ¿e kto us³yszy
jej g³os (Gilligan 1993, s. 29).
Wirginia Woolf uwa¿a³a, ¿e kobietom brakuje jasnego s¹du, poniewa¿ ceni¹ inne wartoci. Te wartoci to wra¿liwoæ na potrzeby innych
i za³o¿enie o odpowiedzialnoci za innych (Gilligan 1993, s. 16). S³aboæ
moralna kobiet, manifestuj¹ca siê w wyranym zlaniu i pomieszaniu s¹dów, jest zarazem nieodró¿nialna od ich moralnej si³y, tj. zainteresowania
zwi¹zkami i odpowiedzialnoci¹. To dlatego kobietê kosztuje wiele wysi³ku, aby wydobyæ w³asny g³os z g³osów innych i znaleæ jêzyk, w którym
wyrazi swoje dowiadczenie wiêzi z innymi.
Gilligan s³usznie wyjania te ró¿nice postaw przez odwo³anie siê do
ró¿nic w poczuciu zagro¿enia. Mê¿czyni czêciej widz¹ niebezpieczeñ-
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stwo w bliskich osobowych zwi¹zkach ni¿ w sukcesach i uwa¿aj¹, ¿e niebezpieczeñstwo powstaje z bliskoci. Kobiety dostrzegaj¹ niebezpieczeñstwo w bezosobowych sytuacjach i uwa¿aj¹, ¿e jego ród³em jest sukces
w rywalizacji (Gilligan 1993, s. 42). Mê¿czyni boj¹ siê zdrady, uwik³ania, oszustwa, kobiety boj¹ siê izolacji i samotnoci. Mê¿czyni widz¹ niebezpieczeñstwo we wzajemnych zwi¹zkach, a nie boj¹ siê wspó³zawodnictwa. Kobiety odwrotnie: niebezpieczeñstwo widz¹ w samotnoci, a nie
boj¹ siê podporz¹dkowania.
Zarzucano Gilligan, ¿e przebada³a zbyt ma³¹ grupê kobiet i nie
uwzglêdni³a ró¿nic pomiêdzy nimi. Te metodologiczne zarzuty niewiele
jednak znaczy³y, kiedy jej teoria wyjania³a kobiec¹ sk³onnoæ do samopowiêcania siê dla bliskich, np. powiêcania kariery zawodowej dla rodziny.
Uda³o siê jej te¿ pokazaæ, ¿e typowe dla kobiet postawy moralne nie s¹
gorsze, lecz tylko inne. By³a to udana próba obrony specyficznie kobiecych wartoci i postaw moralnych. Emocjonalnoæ i stronniczoæ, dot¹d
wstydliwa dla kobiet, po tych analizach mog³a byæ uznana za kobiec¹ si³ê
i to¿samoæ. W ten sposób Gilligan wpisa³a siê w nurt feminizmu kulturowego, który zachêca kobiety do rozwijania w³asnych kobiecych wartoci
zamiast rywalizacji z mê¿czyznami na ich prawach.
Jako badaczka respektuj¹ca metodê badañ psychologicznych Gilligan przyzna³a, ¿e w rzeczywistych moralnych dylematach ludzie przyjmuj¹ obie orientacje, ale kobiety znacznie czêciej kieruj¹ siê wzglêdami
troski i odpowiedzialnoci w zwi¹zkach interpersonalnych, podczas gdy
mê¿czyni odwo³uj¹ siê do etyki sprawiedliwoci (Czy¿owska 2004,
s. 120). Póniejsze badania nie potwierdzi³y tezy, ¿e kobiety uzyskuj¹ ni¿sze ni¿ mê¿czyni wyniki w zakresie rozwoju rozumowania sprawiedliwociowego (Czy¿owska 2004, s. 122), ale potwierdzi³y, ¿e kobiety zdecydowanie preferuj¹ orientacjê troski i odpowiedzialnoci za blinich, a mê¿czyni orientacjê sprawiedliwoci (Czy¿owska 2004, s. 122). Mianowicie, kiedy proszono kobiety o przedstawienie konfliktów moralnych z w³asnego ¿ycia, pos³ugiwa³y siê czêciej orientacj¹ troski i wybiera³y problemy
osobiste dotycz¹ce relacji z bliskimi, a nie problemy dotycz¹ce z³amania
jakiej zasady. Kobiety maj¹ zatem raczej inne rozumienie problemów
moralnych ni¿ inny sposób rozumowania moralnego.
Po tym, jak Gilligan s³usznie wyakcentowa³a specyfikê kobiecych
postaw moralnych, trzeba jednak by³o stwierdziæ, ¿e obie p³cie potrafi¹
pos³ugiwaæ siê obiema orientacjami moralnymi (kobiety rozumiej¹ ideê
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sprawiedliwoci, a mê¿czyni doceniaj¹ troskê) i jest tylko preferencja kobiet dla etyki troski i preferencja mê¿czyzn dla etyki sprawiedliwoci. Poza
tym w du¿ej mierze wybór orientacji wyznaczony jest treci¹ rozpatrywanego problemu moralnego, poniewa¿ do problemów osobistych, które zwykle interesuj¹ kobiety, lepiej nadaje siê orientacja troski. Nie jest to zatem
prosty zwi¹zek pomiêdzy p³ci¹ biologiczn¹ (sex) a orientacj¹ moraln¹, lecz
raczej zwi¹zek pomiêdzy to¿samoci¹ genderow¹, czyli p³ci¹ kulturow¹
(gender), a pozycj¹ na skali rozwoju moralnego. Mêskoæ wyranie zwi¹zana by³a z pierwszym poziomem wyró¿nionym przez Gilligan, to jest orientacj¹ na siebie, kobiecoæ  z orientacj¹ na innych, odpowiadaj¹c¹ poziomowi drugiemu, natomiast osoby androginiczne charakteryzowa³a równowaga troski o siebie i innych, wskazuj¹ca na najwy¿szy poziom rozwoju
rozumowania opartego na trosce i odpowiedzialnoci (Czy¿owska 2004,
s. 128).
P³eæ kulturowa to skonstruowany zestaw pozytywnych cech. Kobiece
cnoty to delikatnoæ, skromnoæ, pokora, gotowoæ do udzielania pomocy,
wspó³czucie, opiekuñczoæ, wra¿liwoæ. Cnoty mêskie to ambicja, odwaga, niezale¿noæ, pewnoæ siebie, wytrwa³oæ, racjonalnoæ, panowanie nad
uczuciami (Putnam Tong 2002, s. 173). Cechy kulturowo mêskie prowadz¹ czêsto do zachowañ na pierwszym poziomie w skali Gilligan. Z kolei
kobiety lubi¹ powiêcaæ siê dla innych, a zatem najczêciej s¹ na poziomie
drugim w skali Gilligan. W obu wypadkach nie mo¿na jednak mówiæ o dojrza³oci moralnej, która polega na równowadze miêdzy poziomem pierwszym i drugim. Tak jak kobiety okazywa³y siê mniej dojrza³e na skali Kohlberga, tak na skali troski mê¿czyni wypadaj¹ jako osoby na ni¿szym etapie rozwoju moralnego, troszcz¹ce siê czêciej o siebie ni¿ o innych. Wydaje siê, ¿e idea³em moralnym mog³aby byæ postawa androginiczna, ³¹cz¹ca pozytywne cechy obu p³ci, a zatem troskê i sprawiedliwoæ.
Gilligan znalaz³a kontynuatorki, takie jak Annette Baier czy Nel Noddings. Ta ostatnia stawia tezy jeszcze radykalniejsze. Uwa¿a, ¿e troska matek
wobec ma³ych dzieci (ang. caring) jest wzorem wszelkich zachowañ moralnych, wyra¿a istotê moralnoci jako w³anie bezinteresownej troski. Jest
to odwrócenie stanowiska Kanta, wed³ug którego naturalne sk³onnoci niszcz¹ moraln¹ wartoæ czynu. Noddings nie waha siê powiedzieæ, ¿e etyka
troski jest lepsza ni¿ etyka sprawiedliwoci.
Sama Gilligan nie g³osi³a wyranej tezy o wy¿szoci etyki troski, lecz
jedynie o jej odmiennoci. Inny g³os, który opisujê, charakteryzuje nie tyle
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gender, ile temat. Jego zwi¹zek z kobietami jest obserwacj¹ empiryczn¹
i to przede wszystkim poprzez kobiece g³osy ledzê jego rozwój. Ale ten
zwi¹zek nie jest absolutny, a kontrast miêdzy g³osami mêskimi i kobiecymi prezentuje siê tutaj dla podkrelenia ró¿nicy miêdzy dwoma rodzajami
myli i aby skupiæ siê raczej na problemie interpretacji ni¿ prezentowaæ
uogólnienia na temat obu p³ci (Gilligan 1993, s. 2).

Trudnoci etyki troski
Idea etyki troski spotka³a siê z merytoryczn¹ krytyk¹ i wywo³a³a ostre
spory. Postawiono pytanie, czy postawa troski jest zawsze moralnie s³uszna i czy jest dobra dla kobiet.
(1) Troska mo¿e byæ wspieraniem z³a, jeli troszczymy siê o osobê
czyni¹c¹ z³o. Podano przyk³ad Teresy Stangl, ¿ony Fritza Stangla, komendanta obozu zag³ady w Treblince: Pomimo ¿e straszne rzeczy, jakie robi³
jej m¹¿, budzi³y jej przera¿enie, ca³y czas pos³usznie, a nawet czule, «karmi³a go» i «troszczy³a siê o niego». «Ob³¹kañczo i bez wyobrani» igra³a
z w³asn¹ dusz¹, pomagaj¹c mu zag³uszyæ sumienie (Putnam Tong 2002,
s. 221).
(2) Postawê troski mo¿na zinterpretowaæ jako postawê niewolnicz¹,
zwi¹zan¹ ze s³abym charakterem, co nie licuje z idea³ami moralnymi, zw³aszcza etyki cnót. Etyka troski by³aby legalizacj¹ wyzysku, skazywa³aby kobiety na status osób wyzyskiwanych, ¿yj¹cych dla innych (Putnam Tong
2002, s. 225).
(3) Kojarzenie kobiet z trosk¹ ma negatywne konsekwencje dla nich
samych  twierdz¹ inne feministki. Umacnia bowiem pogl¹d, ¿e kobiety
powinny troszczyæ siê o innych niezale¿nie od osobistych kosztów; praca
emocjonalna kobiet w rodzinie na rzecz mê¿ów i dzieci zwiêksza znaczenie tych ostatnich, a pomniejsza rangê kobiet (Putnam Tong 2002, s. 222).
Zarzuty te wskazuj¹, ¿e etyka troski nie uwzglêdnia naszych wszystkich moralnych intuicji. Najwa¿niejszym zarzutem jest niebezpieczeñstwo
wspierania z³a. Szczególnie wspieranie zbrodni kwestionuje moralny wymiar troski. Samo milczenie wobec z³a nie pozwala na pozytywn¹ ocenê
moraln¹ Teresy Stangl jako podmiotu moralnego. Troska o bezbronne dzieci
nie budzi zastrze¿eñ, ale ju¿ w przypadku dzieci dojrza³ych mamy czêsto
zjawisko nadopiekuñczoci, a w rzadkich przypadkach patologicznych
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matki utrudniaj¹ dzieciom osi¹gniêcie dojrza³oci. Zbyt du¿a troska bywa
szkodliwa. Widaæ w tym punkcie niewystarczalnoæ moralnej orientacji na
troskê i potrzebê dojrza³ej oceny, kiedy troska jest moralnie s³uszna. Mo¿e
w tym chyba pomóc orientacja na sprawiedliwoæ. W etyce chodzi o to,
by wiedzieæ nie tylko, kiedy trzeba siê o kogo troszczyæ, ale tak¿e kiedy
trzeba siê nim przestaæ przejmowaæ (Putnam Tong 2002, s. 226).
Zarzut postawy niewolniczej i s³abego charakteru wyrasta z tradycji
rycerskiej, jak powiedzia³aby Maria Ossowska, z kultu odwagi i bohaterstwa. Tradycja ta nie jest bliska kobiecym dowiadczeniom. Postawê podporz¹dkowania mo¿na usprawiedliwiæ chêci¹ wspó³pracy i budowania
wspólnego dobra. Nie mo¿e to byæ jednak lepe podporz¹dkowanie, lecz
uzasadnione realizacj¹ wy¿szych wartoci.
Zarzut nieop³acalnoci troski wi¹¿e siê z dylematem wspó³czesnych
kobiet: czy zaj¹æ postawê tak mi³ej ich sercu troski ryzykuj¹c wyzysk, czy
porzuciæ postawê troski i gdzie indziej szukaæ w³asnego poczucia wartoci. Przedmiotem takiego dylematu jest dla wspó³czesnych kobiet macierzyñstwo. Jest ono bowiem zarazem ród³em szczêcia i przeszkod¹ w autonomii, zarazem skarbem, jak i niekiedy przekleñstwem. ¯ycie tylko karier¹ zawodow¹ nie przynosi kobietom szczêcia, poniewa¿ ich psychika
jest ci¹gle nastawiona na bliskie wiêzi i powiêcanie siê dla innych. Potrzebuj¹ bezpieczeñstwa opartego na wiêziach i wspólnocie z bliskimi.
Powiêcanie siê dla innych wi¹¿e siê jednak z ryzykiem niewdziêcznoci
i zale¿noci¹. W ramach myli feministycznej toczy siê dyskusja nad tym,
co kobietom bardziej siê op³aca: troska czy porzucenie troski? Jest to jednak problem raczej pragmatyczny ni¿ moralny.

Trudnoci etyki sprawiedliwoci
Dodajmy jednak, ¿e idea sprawiedliwoci te¿ boryka siê z trudnociami, zarówno wewnêtrznymi (Na czym polega sprawiedliwoæ? Jeli sprawiedliwe jest to, co siê nale¿y, to powstaje pytanie, wedle jakiej zasady?
Wybór tej zasady zwykle bywa³ stronniczy), jak i w relacji do moralnoci.
Kohlberg nazywa sprawiedliwoæ istot¹ moralnoci, ale od wieków znany
jest konflikt miêdzy justitia i caritas, sprawiedliwoci¹ i mi³oci¹. Sprawiedliwoæ wymaga bezstronnoci, ale nie potrafimy przecie¿ bezstronnie
odnosiæ siê do siebie i do bliskich nam osób.
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Tradycyjna etyka uniwersalistyczna zak³adaj¹ca zasadê: etyka wymaga, aby w relewantnie podobnych sytuacjach traktowaæ wszystkich tak
samo (Bo³tuæ 2005, s. 27) ju¿ od dawna mia³a k³opoty z wyjanieniem
moralnego wymiaru przyjani, patriotyzmu czy relacji do siebie i swoich
bliskich. Wydaje siê bowiem, ¿e moralne obowi¹zki wobec tych wyró¿nionych osób s¹ inne ni¿ wobec osób postronnych.
Ograniczenia etyki sprawiedliwoci widzia³ ju¿ Arystoteles, kiedy
w Etyce nikomachejskiej pisa³: Ludziom, którzy ¿yj¹ w przyjani, nie trzeba
wcale sprawiedliwoci, ludzie natomiast, którzy s¹ sprawiedliwi, potrzebuj¹ mimo to jeszcze przyjani, a najw³aciwsz¹ form¹ sprawiedliwoci jest,
jak siê zdaje, ustosunkowanie siê przyjazne (Arystoteles, EN 1155a 25).
Niesprawiedliwoæ jest tym wiêksza, im bli¿szych tyczy siê przyjació³,
np. gorsz¹ jest rzecz¹ pozbawiæ maj¹tku kolegê ni¿ kogo, kto jest [tylko]
wspó³obywatelem, i gorsz¹ nie udzieliæ pomocy bratu  ani¿eli komu obcemu, i uderzyæ ojca ni¿ kogokolwiek innego (Arystoteles, EN 1160a 5).
Kiedy przyjrzymy siê przepisom dekalogu, to zauwa¿ymy, ¿e zanim
pojawi¹ siê zakazy Nie zabijaj! i Nie kradnij!, najpierw mamy nakaz
Czcij ojca swego i matkê swoj¹!. A zatem po przykazaniach dotycz¹cych Boga, nastêpuje przykazanie dotycz¹ce bliskich, a dopiero potem przykazania dotycz¹ce innych ludzi. Najpierw jest zatem troska o swoich, a potem sprawiedliwoæ dla obcych. Dodatkowo chrzecijañstwo starotestamentowego Boga sprawiedliwoci zast¹pi³o Bogiem mi³osierdzia, sugeruj¹c,
¿e sprawiedliwoæ nie jest szczytem moralnej doskona³oci.
Tak¿e David Hume akceptowa³ etykê opart¹ na uczuciach moralnych,
która przekracza ideê sprawiedliwoci. Moralnoæ  twierdzi³  musi byæ
zakorzeniona w naszych uczuciach, gdy¿ moralnoæ sk³ania nas do dzia³ania, a tego nigdy nie mo¿e dokonaæ sam rozum (Schneewind 2002, s. 187).
Hume docenia³ praktyczne znaczenie idei sprawiedliwoci dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i poleca³ rozszerzaæ zakres uczuæ moralnych, aby obj¹æ
nim wszystkie osoby. Przestrzeganie prawa, jego zdaniem, jest jednak wtórne
wzglêdem uczuæ moralnych.
Stanowisko podobne do etyki troski reprezentowa³ w Polsce Tadeusz
Kotarbiñski pod szyldem etyki spolegliwego opiekuna, kiedy chcia³ uczyniæ opiekuñczoæ cnot¹ w moralnoci centraln¹ i wywieæ wszystkie inne
cnoty jako niezbêdne dla roztaczania sprawnej opieki (Ossowska 1985,
s. 192). Maria Ossowska przypomina te¿, ¿e podobnego zdania by³ Aleksander wiêtochowski, kiedy pisa³, ¿e moralnoæ to instynkty rodziciel-
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skie rozszerzaj¹ce siê poza w³asne potomstwo (Ossowska 1985, s. 192).
Idea moralnoci jako troski pojawia³a siê zatem w ró¿nych czasach i miejscach.
Etyka troski nie jest zatem zupe³n¹ nowoci¹. Wydaje siê te¿, ¿e etyka
sprawiedliwoci nie straci³a swoich racji. Rozumiemy teraz lepiej ograniczony zasiêg ka¿dej z nich. Etyka sprawiedliwoci dotyczy relacji miêdzyludzkich bez uwzglêdniania szczególnych wiêzi (nadaje siê raczej na etykê
spo³eczn¹ ni¿ indywidualn¹). Etyka troski to etyka relacji z ludmi/istotami nam bliskimi. Nic dziwnego, ¿e kobiety zaprotestowa³y przeciwko uto¿samianiu moralnoci ze sprawiedliwoci¹. Dla nich relacje z bliskimi to
czêsto ich ca³y wiat i dziedzina najwa¿niejszych moralnych dowiadczeñ.
Tutaj zwykle lokuj¹ w³asne poczucie wartoci i osi¹gaj¹ doskona³oæ samoofiary.

Dwie komplementarne orientacje moralne
Thomas Nagel (1991) s³usznie zauwa¿a istnienie dwu perspektyw
poznawczych w etyce (podobnie jak w epistemologii): odpodmiotow¹ (która
jest stronnicza) i odprzedmiotow¹ (która jest bezstronna). Na wzór tego
odró¿nienia mo¿na wskazaæ na dwie orientacje moralne i zarazem style
uprawiania etyki: pierwsza, gdzie modelem zasad moralnych s¹ relacje z obcymi, a dopiero poprzez analogiê s¹ one rozci¹gane na samego siebie i osoby
bliskie; druga, gdzie modelem zasad moralnych s¹ relacje z bliskimi, a dopiero przez analogiê s¹ one rozci¹gane na relacje z obcymi. Okazuje siê, ¿e
pierwsza jest charakterystyczna dla mê¿czyzn, a druga dla kobiet.
S³usznie porównuje siê te dwie orientacje moralne do dwóch sposobów rozumienia spo³eczeñstwa wyró¿nionych przez niemieckiego socjologa Ferdinanda Tönniesa: wspólnoty i stowarzyszenia. Wspólnota opiera
siê na wiêzach krwi, bliskoci terytorialnej lub wiêzach duchowych. Stowarzyszenie opiera siê na umowie, prawie i wspólnej korzyci. Najwyraniej Kohlberg pojmuje spo³eczeñstwo jako stowarzyszenie, a Gilligan jako
wspólnotê (Czy¿owska 2004, s. 121).
Na moralnoæ mo¿na spojrzeæ oczyma Noddings i twierdziæ, ¿e troska matki wobec dziecka, jako bezinteresowne i nieraz heroiczne powiêcenie, jest wzorcowym przyk³adem moralnej doskona³oci. W³anie postawy heroiczne dobrze jest interpretowaæ na gruncie etyki troski. Kiedy
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w. Maksymilian Kolbe odda³ ¿ycie za wspó³wiênia, to mog³a graæ tu rolê
wiê z bliskimi (wspó³wiêniami, rodakami) i troska o nich. Trudno by³oby wyjaniæ tê postawê heroiczn¹ za pomoc¹ pojêæ sprawiedliwociowych
(zasady sprawiedliwoci nie sk³aniaj¹ do powiêcenia w³asnego ¿ycia).
Mo¿na jednak wci¹¿ broniæ etyki sprawiedliwoci i twierdziæ, ¿e ¿adna sztuka byæ dobrym dla swoich. Dobre funkcjonowanie spo³eczeñstwa
jako ca³oci, relacje pomiêdzy doros³ymi obywatelami wymagaj¹ kierowania siê ide¹ sprawiedliwoci. Kohlberg jest wyrazicielem takiego stylu
mylenia, w którym modelem zasad moralnych s¹ relacje z obcymi raczej
ni¿ bliskimi. Tak jakby relacje z bliskimi by³y zagwarantowane sam¹ wiêzi¹ emocjonaln¹, a jedynym problemem moralnym by³a odpowiednia postawa wobec obcych. Taka etyka wyros³a z perspektywy mê¿czyzn uczestnicz¹cych w budowaniu spo³ecznych relacji na arenie publicznej.
Uwa¿am, ¿e obie orientacje moralne s¹ komplementarne. Nauczycielka nie jest zwykle mniej sprawiedliwa ni¿ jej kolega z pracy, ale ju¿
w³asne dzieci bêdzie oceniaæ bardziej stronniczo ni¿ ojciec. Lekarz potrafi
troszczyæ siê o swoich pacjentów w szpitalu, ale zwyk³¹ troskê lepiej oka¿e im pielêgniarka. Ojcowie potrafi¹ obiektywnie spojrzeæ na w³asne dzieci, ale mniej potrafi¹ siê o nie troszczyæ. Matka jest stronnicza, ale nikt nie
zrównowa¿y dzieciom braku matki, która pragnie ich dobra za wszelk¹
cenê. Uwa¿a siê powszechnie, ¿e najlepiej, kiedy dzieci maj¹ oboje rodziców, poniewa¿ ich postawy s¹ komplementarne. Wydaje siê, ¿e tak jest te¿
z etyk¹ troski i etyk¹ sprawiedliwoci.
Jeli jestemy zdolni do tego, by osi¹gn¹æ dojrza³oæ moraln¹, bêdziemy musieli wahaæ siê pomiêdzy etyk¹ sprawiedliwoci a etyk¹ troski
(Putnam Tong 2002, s. 218). Wahanie miêdzy trosk¹ a sprawiedliwoci¹
przypomina inne, znane z tradycji dylematy etyczne: spór miêdzy intencjami i konsekwencjami (wydaje siê, ¿e faktyczne oceny moralne s¹ gr¹ intencji i konsekwencji) czy spór o rolê uczuæ i rozumu (poniewa¿ nie da siê
przewidzieæ wszystkich potrzeb i konsekwencji ani ustaliæ zasad powszechnie obowi¹zuj¹cych, niezbêdne jest pos³ugiwanie siê wra¿liwoci¹ moraln¹). W dyskusjach moralnych widaæ te¿ napiêcie miêdzy postaw¹ niewyrz¹dzania krzywdy (etyczny minimalizm) i czynienia dobra (etyczny maksymalizm). Jeli w etyce chodzi tylko o to, ¿eby nie krzywdziæ, to lepsza
by³aby etyka sprawiedliwoci, ale jeli chodzi tak¿e o to, ¿eby dzia³aæ na
rzecz dobra innych, to widaæ potrzebê etyki troski. Troska wydaje siê mieæ
przewagê dostarczania wiêkszego dobra, ale sprawiedliwoæ chroni troskê
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przed lepot¹. Troska moralnie donios³a musi byæ trosk¹ o co dobrego.
Trudno tê dobroæ zrozumieæ inaczej ni¿ jako minimaln¹ sprawiedliwoæ
rozumian¹ jako brak krzywdy (mniejsza krzywda ni¿ dobro w ogólnym
rozrachunku  wzorem utylitarystów  zdaje siê byæ warunkiem koniecznym dobrej troski). Z drugiej strony sprawiedliwoæ to rodzaj minimalnej
troski rozci¹gniêtej na ca³¹ wspólnotê.
Byæ mo¿e to nasze wahanie miêdzy trosk¹ i sprawiedliwoci¹ ma swoje
ród³o w podwójnym przyk³adzie moralnej wra¿liwoci przekazanym nam
w procesie wychowania przez rodziców: ojciec zwykle uczy zasad, a matka daje przyk³ad troski. Efektem tego podwójnego wychowania jest zdwojenie w naszej moralnej wra¿liwoci. Dojrza³oæ moralna polega chyba na
umiejêtnej grze tymi dwoma rodzajami wra¿liwoci, które siê wzajemnie
uzupe³niaj¹.
Wyrazicielem podobnego pogl¹du jest Martin Hoffman, który milczy
na temat Gilligan, ale wyakcentowane przez ni¹ idee traktuje jako oczywiste: Zarówno troska, jak sprawiedliwoæ s¹ silnymi i cenionymi w naszym
spo³eczeñstwie zasadami i obie s¹ uzasadnione (Hoffman 2006, s. 245).
Jego zdaniem troskê nale¿y podnieæ do rangi zasady moralnej równorzêdnej z zasad¹ sprawiedliwoci. Kant i jego nastêpcy, a wród nich Rawls2
i Kohlberg, twierdz¹, ¿e zasada troski jest podrzêdna w stosunku do zasady
sprawiedliwoci, poniewa¿ troska jest zazwyczaj osobista i partykularna,
wi¹¿e siê z decyzjami opartymi raczej na emocjach ni¿ racjonalnym rozumowaniu oraz brakuje jej formalnych cech sprawiedliwoci. Ja natomiast
wolê postrzegaæ troskê i ró¿ne rodzaje sprawiedliwoci raczej jako typy
idealne, które mog¹ byæ w ró¿nym stopniu obecne w ka¿dej sytuacji (Hoffman 2006, s. 28).
Sama Gilligan pod koniec swojej ksi¹¿ki przyznaje, ¿e dwie opisane
perspektywy etyczne ³¹cz¹ siê ze sob¹: etyka sprawiedliwoci wychodzi
2
J. Rawls (19212002), autor Teorii sprawiedliwoci (1994), uwa¿a³, ¿e sprawiedliwoæ wyra¿aj¹ca siê w równoci wolnoci i podziale dóbr wed³ug zas³ug jest najlepsz¹
zasad¹ ¿ycia spo³ecznego. Z³agodzi³ jednak swoje stanowisko ograniczaj¹c zasadê zas³ug za pomoc¹ zasady potrzeb najbiedniejszych (co jest elementem troski raczej ni¿
sprawiedliwoci). Krytykê Rawlsa (m.in. z perspektywy problemów kobiet) przeprowadzi³a M. Nussbaum, która uwa¿a, ¿e sprawiedliwa dystrybucja dóbr to za ma³o, moralnym wymogiem jest mo¿liwoæ rozwoju ludzkich potencjalnoci (capabilities), takich
jak ¿ycie, zdrowie, rozwój zmys³ów, emocji, wyobrani i intelektu, przyjañ, zabawa
i in. (Sex and Social Justice, Oxford University Press 1999).
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od za³o¿enia równoci  ka¿dy winien byæ tak samo traktowany, a etyka
troski spoczywa na za³o¿eniu braku przemocy  nikt nie powinien doznawaæ krzywdy [...] te dwie perspektywy s¹ zbie¿ne (Gilligan 1993, s. 174).
Uwa¿am, ¿e etyka troski i etyka sprawiedliwoci to dwa ró¿ne konteksty
wra¿liwoci moralnej, ale miêdzy nimi jest wiêcej podobieñstw ni¿ ró¿nic.
Wyrastaj¹ one z tej samej solidarnoci miêdzyludzkiej, raz o ma³ym zasiêgu, lecz cieplejszej, innym razem o wiêkszym zasiêgu i dlatego ch³odniejszej.
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ETHICS OF CARE AND ETHICS OF JUSTICE
DOES MORALITY DEPEND ON GENDER?

Summary
Article presents the ethics of care by Carol Gilligan in controversy with Lawrence
Kohlbergs stages of moral development. Gilligan discovered that women turned to
be deficient in moral development when measured by Kohlbergs scale (usually on
the third stage of his six stages). She rejected the scale as derived from the study of
men. Her own studies suggest that autonomy and moral rights are not so important
for women as care and responsibility for persons in relationships; moral problems
arise from conflicting responsibilities rather than from competing rights and rules;
women have different moral priorities; morality of rights and noninterference are
frightening to women because presuppose indifference; womens ethics is not the
ethics of justice but the ethics of care (three stages of moral development: care for
myself, care for others, the balance between the care for myself and the care for
others). Later research showed that the two moral orientations are not divided between biological sexes but rather cultural genders (cultural constructions of masculinity and femininity). The ethics of care has its own problems (the care for evil).
Author claims that both perspectives converge and are next dilemma in ethics. Moral
maturity must encompass both justice and care.
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MI£OÆ JAKO RACJA ISTNIENIA,
CZYLI ZARYS DIALOGICZNEJ FILOZOFII PIERWSZEJ

Marek Szulakiewicz: Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, Wydawnictwo Adam Marsza³ek: Toruñ 2006, ss. 288.

Po okresie radykalnej krytyki filozofii typu metafizycznego coraz czêciej dostrzec
mo¿na próby zbudowania nowej filozofii pierwszej, to znaczy takiej, która wzorem
tradycyjnej metafizyki ods³ania³aby ostateczne podstawy bytu i wartoci, nade
wszystko za  stanowi³a fundament ludzkich dzia³añ moralnych, nadaj¹c w ten
sposób sens ludzkiemu ¿yciu. Autorzy tych d¹¿eñ maj¹ nadziejê, i¿ uda im siê
zbudowaæ teoriê woln¹ od zarzutów kierowanych pod adresem metafizyki przynajmniej od czasów Kanta. Odrodzenie filozofii pierwszej obserwowaæ mo¿na w ró¿nych nurtach wspó³czesnoci  od filozofii analitycznej po hermeneutykê i filozofiê dialogu. Projekty te, chocia¿ budowane innymi metodami i odwo³uj¹ce siê do
innych kategorii, ³¹czy wspólny cel  odkrycie sensu wiata i ludzkiej egzystencji.
Marek Szulakiewicz wyró¿nia trzy g³ówne sposoby budowania filozofii pierwszej: model metafizyczny, subiektywistyczny (g³ównie transcendentalny) i hermeneutyczno-dialogiczny. Projekt metafizyczny oparty jest na kategorii obiektywnego bytu jako rzeczywistoci substancjalnej i niezale¿nej od ludzkiego umys³u. Byt
ten, którego pojêcie uformowane zosta³o na podstawie zjawisk przyrodniczych,
traktowany jest jako naturalna norma i kryterium ludzkiego dzia³ania, co powoduje, ¿e mamy tu do czynienia z niemo¿liw¹ do zaakceptowania redukcj¹ cz³owieka
do kategorii rzeczy (s. 24). Z tego powodu model metafizyczny prowadzi nieuchronnie do nihilizmu, kategoria wszak obiektywnego i zewnêtrznego bytu jest w rze-
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czywistoci radykaln¹ negacj¹ odrêbnoci wiata osób. Odkrycie aksjologicznej
nicoci jednak stwarza równoczenie szansê jej przezwyciê¿enia; nicoæ bowiem,
jak argumentuje Szulakiewicz, nie tylko rodzi radykalny sprzeciw cz³owieka, lecz
tak¿e ods³ania przed nami nowe mo¿liwoci, wskazuj¹c, i¿ mo¿na ¿yæ inaczej. Niezale¿nie od tej nadziei, trzeba jednak przyznaæ, ¿e wszystkie metafizyczne próby
ukonstytuowania jednej, powszechnie obowi¹zuj¹cej wizji wiata, definitywnie
zawiod³y. Zdaniem Szulakiewicza dotyczy to nie tylko filozofii, która porzuci³a
idea³ prawdy obiektywnej, wspólnej dla wszystkich ludzi, lecz równie¿ religii, stanowi¹cej w istocie konglomerat rozmaitych wyznañ, bêd¹cych niekiedy ród³em
konfliktów o zasiêgu wiatowym, a tak¿e nauki, która traktuje swoje teorie przede
wszystkim jako instrumenty oddzia³ywania na wiat.
Drugi model filozofii pierwszej, nazywany przez Szulakiewicza subiektywistycznym, ma charakter epistemologiczny. Chodzi w nim nie o analizê bytu, lecz
poznania bytu (czy nawet: o byt poznania). Centraln¹ kategori¹ staje siê wiadomoæ (podmiot poznaj¹cy), ostatecznie zredukowana do czystego ja, które jest radykalnie oddzielone zarówno od wiata, jak te¿ od innych podmiotów. Tymczasem
nasze rzeczywiste ja jest fundamentalnie otwarte, d¹¿¹ce do nawi¹zania dialogu
zarówno ze wiatem rzeczy, jak i osób. Z tego powodu autentyczna filozofia pierwsza powinna mieæ, zdaniem Szulakiewicza, charakter dialogiczny, to znaczy ods³aniaæ cz³owieka jako rozmowê (wed³ug znanego okrelenia H.-G. Gadamera). Jedynie model dialogiczny jest bowiem w stanie przezwyciê¿yæ izolacjê (charakterystyczn¹ dla subiektywizmu) oraz nihilizm (w³aciwy metafizyce). To my (ja) nie
chcemy (nie chcê) byæ nicoci¹ i w tym pragnieniu jest droga do odkrycia i przebudowy siebie, relacji miêdzyludzkich i wiata (s. 63). Dialogiczny model filozofii
pierwszej jest tak¿e bardziej odpowiedni dla wspó³czesnego, radykalnie pluralistycznego wiata, w którym upad³ mit jednej, absolutnej prawdy obowi¹zuj¹cej
wszystkich. Kulturowa koniecznoæ dialogu wynika z utraty uniwersaliów i absolutyzmów, za³amania siê metafizyki i spostrze¿enia razem z tym, i¿ los nasz (kultur) jest wspólny (s. 21). Jedyn¹ drog¹ ocalenia cz³owieka jest rozumiej¹ca kultura
dialogu, zdolna przezwyciê¿aæ podzia³y i konflikty miêdzyludzkie, zarazem jednak
wolna od d¹¿enia do dominacji i sztucznego zacierania ró¿nic. Próbami zbudowania takiej p³aszczyzny porozumienia s¹ zarówno wczeniejsze prace Szulakiewicza1, jak i tom recenzowany obecnie.
Dialog i metafizyka dotyka ponadczasowego pytania, dotycz¹cego ostatecznych podstaw i kryteriów ludzkiej egzystencji, zw³aszcza naszych wyborów moralnych. Nie mo¿e go stanowiæ byt tradycyjnej metafizyki, sta³ siê on bowiem synoni1
Nale¿y wymieniæ przede wszystkim dwie ksi¹¿ki: Od transcendentalizmu do hermeneutyki (Rzeszów 1998) oraz Filozofia jako hermeneutyka (Toruñ 2004).

Recenzje

135

mem rzeczy, a tak¿e  co wa¿niejsze  nie stanowi instancji ostatecznej, sam bowiem wymaga usprawiedliwienia w rzeczywistoci bardziej fundamentalnej. Poszukiwana zatem przez Szulakiewicza nowa filozofia pierwsza musi zostaæ oparta
na rzeczywistoci g³êbszej, znajduj¹cej siê u podstaw bytu i czyni¹cej go mo¿liwym. Rzeczywistoci tej nale¿y poszukiwaæ w codziennych problemach ludzkiej
egzystencji, zdominowanej przez dowiadczenie cierpienia, odczuwane jako z³o
i wskazuj¹ce na nadziejê jako konieczny warunek ¿ycia. To nadzieja w³anie, szczególnie wyranie obecna w nauczaniu papie¿a Jana Paw³a II (akcentowana tak¿e
jako naczelna kategoria antropologiczna przez Józefa Tischnera), wskazuje na dobro jako ostateczn¹ racjê bytu. Autentyczna nadzieja jest bowiem nadziej¹ dobra
i mo¿liwoci jego urzeczywistnienia w ludzkim ¿yciu. Dobro staje siê w ten sposób nie tylko racj¹ nadziei, lecz samego bytu, tylko dobro wszak mo¿e usprawiedliwiæ istnienie wiata, nasze ¿ycie za uczyniæ sensownym i wartym kontynuacji. Jak
jednak owo fundamentalne dobro umo¿liwiaj¹ce byt mamy rozpoznaæ i ocaliæ?
Zdaniem Szulakiewicza w³aciw¹ drog¹ jest mi³oæ, która z jednej strony
otwiera nam oczy na aksjologiczny wymiar rzeczywistoci, z drugiej sama jest dobrem i w ten sposób spe³nieniem naszych nadziei. Mi³oæ jest podstawowym wyborem istnienia jako takiego, opowiedzeniem siê po jego stronie przeciwko wszelkiemu nihilizmowi. Nie jest ona ani zaw³aszczeniem bytu, ani panowaniem nad
nim; przeciwnie, to jedynie mi³oæ prawdziwie pozwala mu byæ. Mi³oæ nie jest
oczywicie wy³¹cznie uczuciem ³¹cz¹cym ludzi, lecz pochodz¹c¹ z Boga transcendentn¹ moc¹, zarówno usprawiedliwiaj¹c¹ istnienie, jak te¿ zdoln¹ je zbawiæ.
Tylko w mi³oci zatem mo¿na odnaleæ prawdziw¹ nadziejê na przezwyciê¿enie
nihilizmu i wszelkich form urzeczowienia cz³owieka, mi³oæ ods³ania bowiem podstawowy charakter wszelkiego istnienia jako daru i ofiary. Dar i ofiara tymczasem
nie s¹ ju¿ kategoriami rzeczowymi, lecz osobowymi, co sugeruje, ¿e podstawowe
struktury ontologiczne maj¹ charakter dialogiczny; z tego powodu filozofia pierwsza równie¿ musi mieæ postaæ dialogiczn¹. Powstaje zatem pytanie, czym jest autentyczny dialog i jak¹ pe³ni rolê w ludzkim myleniu.
Zdaniem Szulakiewicza dialog jest przede wszystkim w³aciw¹ metod¹ filozofii, co jest przynajmniej implicite obecne zarówno w tradycji filozofii zachodniej
jak i wschodniej. Dialog jest niezbêdny przede wszystkim dlatego, ¿e prawda nie
jest nikomu dostêpna w jednym akcie intuicji, lecz zdaje siê przedstawiaæ cz³owiekowi jako rzeczywistoæ zakryta. Dialog jako metoda mylenia jest zatem konsekwencj¹ ludzkich ograniczeñ poznawczych czy wrêcz naszej ontycznej skoñczonoci. Na dialog jest bowiem skazany ten, który nie wie wszystkiego i któremu
prawda ods³ania siê jedynie fragmentarycznie. Równoczenie jednak autentyczny
dialog mo¿e, zdaniem Szulakiewicza, pe³niæ rolê metodycznego sceptycyzmu, budzi nas bowiem z dogmatyzmu, ukazuj¹c nieprzewidywalne wczeniej drogi my-
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lenia. Z tego powodu dialog wymaga nie tylko wysi³ku epistemologicznego, lecz
tak¿e etycznego, zmusza bowiem cz³owieka do zakwestionowania swoich przekonañ, a nawet dotychczasowego stylu ¿ycia. Ods³aniaj¹c wieloæ mo¿liwych rozwi¹zañ i teorii, dialog nie musi jednak prowadziæ do relatywizmu; zdaniem Szulakiewicza granic¹ wszelkiego relatywizmu jest nadrzêdna idea prawdy, która jest
celem, a nie narzêdziem czy przedmiotem dialogu.
Dialog ma równie¿ istotne znaczenie antropologiczne i kulturowe, dziêki niemu bowiem stajemy siê wzajemnie dla siebie autentycznie obecni; ja jestem obecny dla Ciebie, zarazem jednak  w³anie dziêki spotkaniu z Twoj¹ odmiennoci¹ 
jestem równie¿ inaczej ni¿ dotychczas obecny dla samego siebie. W ten sposób
dialog konstytuuje wspó³bycie ludzi ze sob¹ (oczywicie pod warunkiem, ¿e nie
jest dialogiem pozorowanym, w którym mamy do czynienia jedynie ze lep¹ na
innych ekspresj¹ siebie).
Jako podstawa miêdzyludzkiego wspó³bycia dialog ods³ania swoje korzenie
ontologiczne. Tak bowiem, jak mi³oæ jest z Boga, tak równie¿ dialog jest ostatecznie z Boga, na co najwyraniej wskazuje religia i filozofia judaistyczna. Cz³owiek jest bytem pierwotnie zagadniêtym przez Boskie Ty, w zwi¹zku z czym mogê
byæ indywidualnym ja tylko dlatego, ¿e Bóg do mnie przemówi³ jako do swego ty.
Dialog ten nie jest jednak jednostronny, jak argumentuje bowiem Szulakiewicz,
tak¿e Bóg staje siê prawdziwie dopiero w relacji do cz³owieka i przez ni¹; Bóg
zatem tylko dlatego jest absolutnym Ja, ¿e zwraca siê pierwotnie do ludzkiego ty.
Mo¿na zatem powiedzieæ, i¿ to w³anie dialog jest rzeczywistoci¹ najbardziej podstawow¹, która ustanawia Boga i cz³owieka jako wzajemnie do siebie odniesione
osoby; tak jak mi³oæ umo¿liwia i usprawiedliwia byt, tak dialog umo¿liwia osobê.
Ontologiczna rzeczywistoæ dialogu ujawnia siê tak¿e w narzucaj¹cym siê
cz³owiekowi pytaniu: kim jestem? Pytanie to, zdaniem Szulakiewicza, nie jest moim
wewnêtrznym monologiem, lecz stanowi apel skierowany do Drugiego, od którego
oczekujê nie tylko odpowiedzi, lecz tak¿e pomocy i ratunku. U samych korzeni
zatem cz³owiek okazuje siê bytem, który istnieje nie na sposób izolowanych rzeczy,
lecz na sposób daru; w odpowiedzi wszak na pierwotne wo³anie (kim jestem?) cz³owiek zostaje sobie samemu podarowany przez Tego, który go stworzy³ i zbawia.
Z tego powodu nie jest mo¿liwe ludzkie istnienie poza dialogiem; cz³owiek okazuje siê w sensie najbardziej dos³ownym wypowiedzianym przez Boga s³owem.
***
Recenzowana ksi¹¿ka ma niezwykle istotne znaczenie dla zrozumienia zarówno dziejów filozofii, jak te¿ problemów kultury wspó³czesnej. Z jednej bowiem
strony Szulakiewicz bardzo skrupulatnie i oryginalnie kreli historiê dialogu jako
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metody filozofowania (szczególnie cenne uwagi wypowiadaj¹c na temat wiêtego
Augustyna oraz filozofów nowo¿ytnych), z drugiej ods³ania rolê dialogu we wspó³czesnym, radykalnie pluralistycznym, wiecie. Dialog i metafizyka jest te¿ pioniersk¹ prób¹ zbudowania (czy raczej  odkrycia na nowo) filozofii pierwszej w oparciu o dialogiczn¹ strukturê samej rzeczywistoci. Szulakiewicz na nowo odkrywa
i przyswaja zapomnian¹ w ostatnich dekadach koncepcjê filozofii jako fundamentu (a zarazem sumienia) kultury; filozofii, która chce byæ odpowiedzialna za cz³owieka i jego sprawy. Projekt dialogicznej filozofii pierwszej wyrasta przy tym
nie z abstrakcyjnych spekulacji metafizycznych, lecz z codziennej ludzkiej egzystencji, rozwi¹zanie problemów której jest równie¿ ostatecznym celem filozofowania. Mo¿na zatem powiedzieæ, i¿ filozofia uprawiana przez Szulakiewicza wyrasta
z troski o cz³owieka i jego los, staraj¹c siê broniæ nas przed rozmaitymi z³udzeniami i idolami, w których niewolê czêsto popadamy. Ratunek dla cz³owieka mo¿e
przyjæ wy³¹cznie dziêki mi³oci, która nie bêdzie lepa na prawdê. Szulakiewiczowi uda³o siê przy tym po³¹czyæ w spójn¹ ca³oæ wymóg prawdy (wbrew sceptycyzmowi i relatywizmowi) bez jednoczesnej absolutyzacji w³asnego punktu widzenia (postulat filozofii dialogicznej). Dialog okazuje siê bowiem nie podwa¿eniem
(a tym bardziej porzuceniem) prawdy, lecz najskuteczniejsz¹ do niej drog¹.
Niezwykle cenne i trafne s¹ tak¿e uwagi Autora na temat wiary religijnej.
Ukazanie jej jako dialogu miêdzy cz³owiekiem i Bogiem pozwala z jednej strony
unikn¹æ jej nadmiernej formalizacji (jako zbioru dogmatów i przepisów rytualnych),
z drugiej  jej subiektywizacji (jako wolnego wyboru jednostki). Treci¹ wiary nie
jest bowiem  co s³usznie podkrela Szulakiewicz  ani bierne spe³nianie okrelonych nakazów, ani te¿ czysto wewnêtrzne przekonania podmiotu; zarówno formalizacja wiary, jak i jej subiektywizacja owocuj¹ tworzeniem rozmaitych idoli niemaj¹cych nic wspólnego z autentycznym ¿yciem religijnym. Wiara jest zawsze S³owem przychodz¹cym do cz³owieka z zewn¹trz, zaproszeniem do dialogu z Tym,
który  u¿ywaj¹c formu³y Gabriela Marcela  jest nasz¹ absolutn¹ ucieczk¹.
Na podkrelenie zas³uguj¹ tak¿e trafne uwagi Szulakiewicza na temat kategorii osoby, ukazuj¹ce b³êdnoæ wszystkich tych teorii bytu osobowego, które traktuj¹ go jako zbiór okrelonych cech. Osoba nie jest tymczasem podmiotem okrelonych w³aciwoci, lecz nienaruszaln¹ wartoci¹, wobec której najw³aciwszym (czy
wrêcz  jedynym usprawiedliwionym) odniesieniem jest mi³oæ. Z perspektywy
aksjologicznej ka¿da osoba jest swoist¹ wiêtoci¹, nawet wtedy, gdy w konkretnych okolicznociach sens jej ¿ycia nie jest dla nas empirycznie uchwytny; nawet
jednak ukryty, jest on niekwestionowany i absolutny, osoba wszak to byt wezwany
przez absolutne Ja Boga do komunii z Nim i przez Niego odkupiony. Akcentuj¹c
ten wymiar bytu osobowego, Szulakiewicz ukazuje owocnoæ filozofii dialogu dla
rozstrzygniêcia konkretnych sporów etycznych, tak¿e tych, które wspó³czenie
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wywo³uj¹ najwiêksze kontrowersje (jak aborcja, eutanazja, eksperymenty dokonywane na embrionach itd.). Wprawdzie sam Autor kwestii tych nie porusza, to jednak dostarcza adekwatnych narzêdzi do ich analizy.
Trzeba tak¿e podkreliæ, i¿ Autor omawianej ksi¹¿ki jest filozofem uwa¿nie
ws³uchuj¹cym siê we wspó³czesny wiat, rozumiej¹c rozmaite ludzkie biedy. Wprawdzie nie deklaruje, ¿e znalaz³ na wszystkie schorzenia wspó³czesnoci skuteczne
lekarstwo, to jednak stara siê byæ mylicielem wra¿liwym na ludzki los. Niezwykle
trafna jest zawarta w ksi¹¿ce diagnoza wspó³czesnego dramatu cz³owieka, w którego centrum wcale nie le¿y mieræ jako nieuchronny kres istnienia, lecz dowiadczenie skrajnej rozpaczy, z której nie widaæ wyjcia. Problem wspó³czesnego cz³owieka zatem to trapi¹ca go  by pos³u¿yæ siê formu³¹ Sørena Kierkegaarda  choroba
na mieræ. Jest to stan skrajnej beznadziejnoci, z którego nie ma jednak mo¿liwoci ucieczki; jedyn¹ ulg¹ by³aby dla cz³owieka mieræ, w skrajnej rozpaczy jednak
nawet mieræ okazuje siê niemo¿liwa. G³ówne pytanie zatem, przed którym stoi
dialogiczna filozofia pierwsza, to nie pytanie, dlaczego istnieje raczej co ni¿ nic,
lecz raczej  dlaczego istnieje to, co nie powinno istnieæ? (s. 215). Pytanie to jest
szczególnie dramatyczne w kontekcie wyra¿onego w omawianej ksi¹¿ce przekonania, i¿ racj¹ bytu jest mi³oæ (oraz dobro). Jedynym rozwi¹zaniem mo¿liwym do
przyjêcia jest w tej sytuacji odwo³anie do nadziei, która pomimo wszystko pozwala nam liczyæ na ostateczne zbawienie wiata.
Zarówno g³ówne tezy recenzowanej monografii, jak te¿ sposób ich prezentacji wiadcz¹, ¿e Dialog i metafizyka jest ksi¹¿k¹ nie tylko wysoce kompetentn¹,
ukazuj¹c¹ rozmaite modele filozofii pierwszej wraz z ich ograniczeniami, lecz tak¿e m¹dr¹, w której wyra¿aj¹ siê najg³êbsze pragnienia i nadzieje ludzkiego rozumu. Mo¿emy w niej us³yszeæ g³os prawdziwego mêdrca, z jednej strony zatroskanego o los cz³owieka, z drugiej buduj¹cego nadziejê na przysz³oæ. M¹droæ ta nie
wyrasta z przekonania o swojej w³asnej, wy³¹cznej s³usznoci, lecz z g³êbokiej nadziei, i¿ prawda nie musi byæ zawsze i dla wszystkich ca³kowicie zakryta. Co wiêcej, jest to m¹droæ, która nie wyrasta bynajmniej z trwo¿liwego lêku przed mo¿liwymi kataklizmami dziejów, lecz konsekwentnie opowiada siê po stronie nadziei,
która w ostatecznym rozrachunku zawieæ nie mo¿e. Dialog i metafizyka jest ksi¹¿k¹
wielkiego optymizmu i wiary w cz³owieka, zw³aszcza jego zdolnoci tworzenia
kultury, to znaczy autentycznie ludzkiego wiata.
***
Omawiana ksi¹¿ka, stanowi¹c g³os w dyskusji nad wspó³czesn¹ kondycj¹
cz³owieka, a zarazem postuluj¹c dialogiczny model filozofowania, sk³ania (a nawet prowokuje) do postawienia kilku pytañ. Pytania te wyrastaj¹ z nieco mniej
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optymistycznego obrazu wiata ani¿eli ten, który jest osnow¹ Dialogu i metafizyki,
w ¿adnym jednak razie nie podwa¿aj¹ wagi wyników osi¹gniêtych przez Szulakiewicza. Przeciwnie, wskazane ni¿ej problemy do dyskusji mog³y zostaæ sformu³owane jedynie w oparciu o rozwa¿ania zawarte w recenzowanej monografii.
Pierwsza kwestia dotyczy wskazanego przez Szulakiewicza kryzysu religii,
zw³aszcza chrzecijañstwa. Zdaniem Autora Dialogu i metafizyki kryzys ten nie
jest bynajmniej kryzysem religijnoci cz³owieka, lecz jedynie kryzysem jednej z historycznych form religii, mianowicie helleñskiej wyk³adni chrzecijañstwa, opartej
na metafizycznej koncepcji bytu jako substancji oraz sformalizowanej etyce nakazów i zakazów, które dla wspó³czesnych ludzi przesta³y byæ zrozumia³e (s. 180
181). Z opini¹ t¹ jednak trudno siê zgodziæ ju¿ choæby st¹d, ¿e wspó³czenie wyranie daje siê zaobserwowaæ g³êboki kryzys religijnoci jako formy ludzkiego istnienia. Nie chodzi tu oczywicie o spo³eczne aspekty religii, jak eliminacja symboli religijnych z ¿ycia niektórych spo³eczeñstw, lansowany coraz czêciej w Europie
model pañstwa laickiego czy  z drugiej strony  nadmierne upolitycznienie religii,
prowadz¹ce niekiedy do terrorystycznych dzia³añ w imiê religii; problem jest znacznie g³êbszy i zdaje siê dotykaæ samych podstaw ludzkiej egzystencji w jej wymiarze indywidualnym. G³ównym przejawem kryzysu religijnoci jest bowiem dramatyczna p³askoæ ludzkiego ¿ycia, wyra¿aj¹ca siê przede wszystkim odmow¹ uznania wartoci absolutnych (czy wrêcz  niezdolnoci¹ do ich rozpoznania). Mo¿na
tym samym powiedzieæ, i¿ kryzys religii polega nie tyle na odrzuceniu tej czy innej
formy konkretnej religii, ile na braku odczuwania przez ludzi jakichkolwiek religijnych potrzeb, w tym przede wszystkim potrzeby zbawienia. Cz³owiek wspó³czesny
przesta³ odczuwaæ swój los jako przeklêty i obci¹¿ony win¹, w zwi¹zku z czym nie
dostrzega w swojej egzystencji stanu upadku i wygnania z raju, w konsekwencji
za pozostaje lepy na potrzebê usprawiedliwienia i wybawienia od z³a. Co wiêcej,
cz³owiek nie dostrzega te¿ dialogicznego wymiaru religii, to znaczy wezwania skierowanego doñ przez Boga, trac¹c w ten sposób mo¿liwoæ dowiadczenia siebie
jako partnerskiego ty dla Stwórcy. Sytuacja ta nie jest jednak podyktowana wy³¹cznie metafizycznymi wyk³adniami chrzecijañstwa; byæ mo¿e ma w niej tak¿e swój
udzia³ ludzka pycha, wynikaj¹ca z niebywa³ego postêpu cywilizacyjnego ostatnich
dekad. Ten aspekt, chocia¿ porednio wskazany w ksi¹¿ce Szulakiewicza, wymaga³by chyba odrêbnych analiz.
Z kryzysem religii wi¹¿e siê tak¿e rola wiadectwa w przepowiadaniu i uzasadnianiu wiary. Zdaniem Autora omawianej ksi¹¿ki wspó³czesny cz³owiek nie chce
ju¿ (ani nie potrafi) s³uchaæ religijnych doktryn, jest jednak otwarty na przyjêcie
autentycznego wiadectwa wiary. Dialogiczny i pluralistyczny wiat nie s³ucha
[...] nauczycieli  metafizyków, s³ucha tylko wiadków (s. 213). Wydaje siê jednak, ¿e pogl¹d ten jest nazbyt optymistyczny. S³uchaæ bowiem wiadka to przede
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wszystkim pójæ za nim z racji zachwytu dla sprawy, której bez reszty powiêca on
swe ¿ycie; z tego powodu w³anie autentyczni wiadkowie s¹ istot¹ ¿ycia religijnego. Wydaje siê jednak w¹tpliwe, czy dzisiejszy, pluralistyczny wiat rzeczywicie
zdolny jest jakikolwiek g³os wiadków us³yszeæ. mieræ ojca Maksymiliana Kolbego czy Janusza Korczaka, a wiêc wielkich wiadków prawdziwego cz³owieczeñstwa, jest coraz rzadziej wspominana, tak jakby ludzkoæ chcia³a o podobnych ofiarach raczej zapomnieæ, ni¿ je kultywowaæ. wiadkowie ci (jak te¿ wielu bezimiennych, im podobnych) zdaj¹ siê nale¿eæ do zupe³nie innego wiata, jakby nikt z nas
nie by³ skrojony na ich miarê. Ich bezprzyk³adny heroizm raczej zawstydza ni¿
zachwyca, raczej dra¿ni ni¿ zyskuje uznanie. wiadek jest zawsze sumieniem naszej przeciêtnoci i wielorakich u³omnoci, dowodzi bowiem, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej, bardziej prawdziwie. Z tego powodu wiat, mo¿e zw³aszcza wiat wspó³czesny, pozostaje na autentyczne wiadectwo lepy lub nawet wrogo do niego nastawiony (wystarczy wspomnieæ formy sprzeciwu wobec nauk papie¿a Jana Paw³a II,
charakterystyczne dla niektórych rodowisk, tak¿e intelektualnych). wiadek jest
zawsze dla wiata kim niewygodnym, którego nale¿y zdeprecjonowaæ (co jest
wspó³czenie szczególnie czêst¹ metod¹ eliminacji niewygodnych). Usuwaj¹c jednak autentycznych wiadków, wiat wspó³czesny zdaje siê równoczenie kreowaæ
jednosezonowych idoli, których bezgranicznie podziwiamy, porednio afirmuj¹c
w ten sposób samych siebie. Idol ma tê przewagê nad wiadkiem, ¿e nas potrzebuje, w zwi¹zku z czym musi nam schlebiaæ; wiadek tymczasem stawia nam
wymagania, które  po ludzku s¹dz¹c  wykraczaj¹ poza nasze zdolnoci. Z tego
powodu idol utwierdza nas w naszym stylu ¿ycia, wiadek natomiast nieustannie
nasze postêpowanie podwa¿a i kwestionuje (nawet je¿eli nie g³osi ¿adnych nauk,
podwa¿eniem naszej egzystencji jest bowiem ju¿ samo istnienie wiadka). Jego los
jest zatem podobny do losu proroka, którego nikt (lub prawie nikt) nie rozumie,
któremu nikt nie wierzy i na którego nikt nie czeka.
Kolejny problem wi¹¿e siê bezporednio z sam¹ kategori¹ dialogu, zw³aszcza dialogicznej struktury cz³owieka. Chocia¿ bowiem aspektu tego nie nale¿y lekcewa¿yæ, to jednak zbyt przesadne jego akcentowanie mo¿e utrudniæ nam dostrze¿enie innego wymiaru natury ludzkiej, mianowicie  przynajmniej równie fundamentalnej  samotnoci cz³owieka. Nie chodzi tu rzecz jasna o samotnoæ jako opuszczenie przez ludzi ani te¿ o ¿ycie w ukryciu (do którego nawo³ywa³ Epikur) czy
wewnêtrzne monologi mêdrca z sob¹ samym (do których namawia³ Petrarka). Chodzi raczej o samotnoæ ontologiczn¹, w wyniku której cz³owiek, pomimo wszelkich podejmowanych przez siebie wysi³ków, nie jest w stanie us³yszeæ wzywaj¹cego go g³osu Boga. Jest to dowiadczenie obcoci (czy nawet wrogoci) wiata, którego aksjologiczna pustka mo¿e cz³owieka przera¿aæ. Nie mo¿na wyrokowaæ, czy
fenomen tak opisanej wiadomoci jest bardziej pierwotny od fenomenu dialogiczno-
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ci, czy wobec niego wtórny; nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e jest faktycznie danym cz³owiekowi dowiadczeniem, z którym dialogiczna filozofia pierwsza musi
siê zmierzyæ.
Zaprezentowane pytania czy uwagi polemiczne w niczym nie podwa¿aj¹ wagi
omawianej ksi¹¿ki; przeciwnie, podkrelaj¹ jeszcze bardziej jej donios³oæ jako
przyk³adu autentycznej filozofii dialogu, która w centrum swoich zainteresowañ
stawia sprawê cz³owieka, to znaczy sprawê, o któr¹ mo¿na siê spieraæ, której jednak nie mo¿na przegraæ.
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IN MEMORIAM

WOJCIECH CHUDY
(8 XII 1947  15 III 2007)

20 III 2007 roku spo³ecznoæ uniwersytecka KUL po¿egna³a Profesora Wojciecha
Chudego  wybitnego i wszechstronnego filozofa-humanistê, erudytê, etyka-personalistê, pedagoga, spo³ecznika, publicystê. A przede wszystkim wspania³ego cz³owieka, który  zawsze przyjazny wobec ludzi  wiadczy³ o cz³owieczeñstwie pomimo choroby i niepe³nosprawnoci.
Meandry ¿ycia uniwersyteckiego sprawi³y, ¿e prof. Chudy, choæ g³ówne tytu³y naukowe osi¹gn¹³ na Wydziale Filozofii KUL, nigdy tam etatowo nie pracowa³.
W latach 19882000 by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Jana Paw³a II i zastêpc¹ redaktora naczelnego kwartalnika Ethos. W 1996 roku otrzyma³ Katedrê Filozofii
Wychowania w Instytucie Pedagogiki Wydzia³u Nauk Spo³ecznych KUL, gdzie m.in.
opracowa³ filozoficzne podstawy personalistycznej pedagogiki oraz teorii niepe³nosprawnoci. W latach osiemdziesi¹tych aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoci
opozycji demokratycznej (m.in. redaguj¹c pismo Spotkania) oraz w ruchu Solidarnoci (m.in. g³osz¹c w Gdañsku wyk³ady z filozofii klasycznej dla dzia³aczy
zwi¹zkowych). Przez wiele lat by³ te¿ wspó³pracownikiem spo³ecznej niemieckiej
fundacji GFPS  Stowarzyszenia na rzecz Popierania Pobytu Polskich Studentów
w RFN. Laureat wielu wyró¿nieñ, z których najwa¿niejszym jest  przyznany pomiertnie przez prezydenta RP  Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Twórczoæ Wojciecha Chudego jest ogromna. Opublikowa³ kilkanacie ksi¹¿ek, a jego bibliografia cile naukowa obejmuje ponad 300 pozycji (przypuszczam,
¿e pe³na bibliografia, uwzglêdniaj¹ca tak¿e publicystykê, mo¿e liczyæ co najmniej
dwa razy tyle). Podzieliæ je mo¿na na specjalistyczne rozprawy z zakresu filozofii
teoretycznej (g³ównie epistemologia i metafizyka), artyku³y z filozofii praktycznej
(g³ównie etyka, filozofia cz³owieka, wychowania, spo³eczeñstwa) oraz teksty publicystyczne i popularyzacyjne. Te ostatnie rozci¹gaj¹ siê miêdzy biegunem proble-
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matyki religijno-moralnej a biegunem problematyki spo³eczno-politycznej. Chudy
regularnie uprawia³ rzadki gatunek, jakim jest felieton filozoficzny. Czêæ z jego
felietonów i esejów zebrano w kilku tomach, z których pierwszy nosi tytu³ W ³upinie orzecha, czyli filozofia bez przesady (1992), a ostatni Drugie niadanie u Sokratesa (2004). Temperament i kociec polityczny Autora najlepiej oddaje zbiór
Skosem w prawo. Miêdzy polityk¹ a metafizyk¹ (1999).
Z bogatej tematyki poruszanej przez Wojciecha Chudego ograniczê siê do
czterech w¹tków: dwóch przedmiotowych (wiadomoæ, k³amstwo) i dwóch osobowych (Hegel, Wojty³a).
Chudy by³ znawc¹ filozofii podmiotu (wiadomoci), któr¹ nazywa³ filozofi¹
refleksji. Umieszcza³ j¹ jednak w szerszej perspektywie tomistycznej filozofii bytu.
W swej rozprawie doktorskiej (wydanej w 1984 r. pt. Refleksja in actu exercito
i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym) wykaza³, ¿e problematyka refleksji by³a
obecna ju¿ w pismach Tomasza z Akwinu; Tomasz rozumia³ j¹ jednak przede wszystkim jako refleksjê towarzysz¹c¹ przedmiotowo nastawionym aktom podmiotu.
W rozprawie habilitacyjnej (Rozwój filozofowania a pu³apka refleksji. Filozofia
refleksji i próby jej przezwyciê¿enia, 1993) Chudy przeledzi³ rozwój paradygmatu
podmiotowego w filozofii: od Kartezjusza do Derridy. W konkluzji stwierdzi³, ¿e
paradygmat ten sam siebie sfalsyfikowa³, wykazuj¹c w³asn¹ nieefektywnoæ. Z drugiej jednak strony dziêki niemu mo¿na dowartociowaæ w tradycyjnej metafizyce
osoby nieredukowalny aspekt podmiotowoci i duchowoci (wnêtrza), których ostoj¹
jest w³anie ludzka zdolnoæ do refleksji.
Kluczowym etapem rozwoju paradygmatu refleksyjnego by³a, wed³ug Chudego, filozofia Hegla, któr¹ okrela³ jako system zontologizowanej refleksji i zamkniêcie nurtu filozofii refleksji. Nic wiêc dziwnego, ¿e Chudy  jeden z rzadkich w Polsce znawców pism Hegla  powiêci³ mu swoje wieloletnie prywatne
seminarium oraz cykl wyk³adów na UMCS. Uwa¿a³, ¿e znajomoæ tej filozofii pozwala na nowo przemyleæ pewne w¹tki metafizyki tomistycznej oraz lepiej zrozumieæ stan wspó³czesnej humanistyki. Niestety, ten aspekt badañ Chudego nie zawsze by³ nale¿ycie doceniany w jego macierzystym rodowisku.
Oczywicie, ca³kiem inaczej przyjmowano Chudego fascynacjê myl¹ Karola Wojty³y i Jana Paw³a II. Chudy by³ wybitnym znawc¹ tej myli, traktuj¹c j¹ przede
wszystkim jako swoist¹ syntezê (tomistycznej) filozofii bytu oraz (fenomenologicznej) filozofii podmiotu. Synteza ta, któr¹ kontynuowa³, zaowocowa³a KUL-owsk¹ wersj¹ personalizmu, propagowan¹ przez ks. prof. Tadeusza Stycznia i jego
uczniów. Jej specyfikê stanowi³a, dobitnie broniona przez Chudego, teza o aksjologicznym wymiarze prawdy: odkrycie prawdy tak mocno wi¹¿e cz³owieka od wewn¹trz, ¿e rodzi wiadomoæ ludzkiej godnoci i przynale¿nych do niej powinnoci.

In memoriam

145

Prawdopodobnie przekonanie o aksjologicznym wymiarze prawdy oraz realia polityczne, w których przysz³o Mu ¿yæ i walczyæ, sprawi³y, ¿e Wojciech Chudy
zainteresowa³ siê sposobami jej naruszania, czyli szeroko rozumian¹ problematyk¹
k³amstwa. Problematyk¹ t¹ zajmowa³ siê przez ca³y czas swej pracy akademickiej,
co zaowocowa³o unikatow¹ w wiecie monografi¹ pt. Filozofia k³amstwa. K³amstwo jako fenomen z³a w wiecie osób i spo³eczeñstw (2003). Praca ta, dzie³o ¿ycia
Autora, stanowi wielk¹, interdyscyplinarn¹ syntezê wiedzy o k³amstwie. Znamienne, ¿e nie jest ona jego ostatnim s³owem na ten temat. Pomiertnie ukaza³y siê dwa
tomy Eseju o spo³eczeñstwie i k³amstwie. Poza tym wkrótce wyjdzie (w serii Myli i ludzie) ksi¹¿ka o Karolu Wojtyle, której jest wspó³autorem, a tak¿e w³asny
zarys filozofii wychowania. Nie zd¹¿y³ opracowaæ ksi¹¿ki o Heglu. Dzie³o przeros³o
¿ycie.
Jacek Wojtysiak
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