
TADEUSZ STYCZEŃ

PROBLEM 
MOŻLIWOŚCI 

ETYKI

S T U D I A  Z  F I L O Z O F I I  T E O R E T Y C Z N E J

@ ' i tMiĘiĘĘĘ





Problem możliwości etyki



T o w a r z y s t w o  N a u k o w e  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ROZPRAWY WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO 

21

STUDIA Z  FILOZOFII TEORETYCZNEJ
zeszyt A

LUBLIN 1972



TADEUSZ STYCZEŃ
r

P R O B L E M  M O Ż L I W O Ś C I  E TYKI  
JAKO E M P I R Y C Z N I E  U P R A W O M O C N I O N E J  

I O G Ó L N I E  W A Ż N E J  TE ORI I  
M O R A L N O Ś C I

LUBLIN 1972

T O W A R Z Y S T W O  N A U K O W E  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO



Streszczenie tłumaczyła 
Halina Sawecka

Okładkę projektował 
Benedykt Tofil

u
/

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Wydanie I. Nakład 900+125 egz. Ark. wyd. 14,5. Ark. druk. 14. 
papier druk. sat. kl. n i, 70X100, 70 g/m*. Oddano do składania 
27 września 1971 r. Podpisano do druku w maju 1972 r. Druk ukoń
czono w sierpniu 1972 r. Cena zł 70.—

Lubelskie Zakłady Graficzne im. PKWN w Lublinie, ul. Unicka 4 
Zam. 2494 B-6



W S T Ę P

Problem mieszczący się w ty tule niniejszego studium jest w  przeko
naniu autora równoważny problemowi możliwości etyki. Ten ostatni 
pod postacią pytania: Czy i jak jest możliwa etyka jako nauka? — bywał 
już niejednokrotnie podejmowany i rozstrzygany *. Mimo to rozstrzyg
nięcia te wciąż nie zadowalają. Dowodem tego jest ciągła aktualność 
sporu o naukowość e ty k i2. Jedną z zasadniczych przyczyn powszechnie 
uznanego impasu, w który ten  spór popadł, autor widzi w tym, że 
rozstrzygnięcia problemu naukowości etyki ciągle wyprzedzały i nadal 
wyprzedzają gruntowne uświadomienie sobie jego istoty. Często miano
wicie postępuje się w taki sposób, jak  gdyby dwie sprawy z osobna 
nieodzowne dla właściwego jego sformułowania były czymś dobrze już 
poznanym i definitywnie uznanym: kryteria kwalifikujące dane poznanie 
jako naukowe z jednej strony i epistemologiczna swoistość poznania 
etycznego z drugiej strony. A przecież wystarczy, by jedna tylko z nich 
nie była właściwie postawiona, żeby móc zakwestionować uzyskany wy
nik z powodu nieostrości sformułowania rozstrzyganego problemu. Tym
czasem aż nazbyt często nie jedna z tych spraw, lecz obie naraz pozosta
wiają wiele do życzenia w przedmiocie właściwego ich ujęcia.

I tak nader często bywamy świadkami zbyt dowolnego a przy tym 
ciasnego określania kryteriów poznania naukowego. W efekcie można 
bardzo łatwo uzyskać niepodważalny wynik, że etyka nie jest nauką. 
Cała jednak wartość poznawcza tego wyniku równa się wówczas bez 
mała wartości twierdzenia, że etyka nie jest nauką typu matematycznego

1 Por.: R.B. B r a n d t ,  Ethical Theory. The Problems of Normative and Cri- 
tical Ethics, Englewood Cliffs 1959; S.E. T o u l m i n ,  The Place of Reason in Ethics, 
Cambridge 1960; P.W. T a y l o r ,  Normative Discowrse, Englewood Cliffs 1961; 
W. E i c h h o r n ,  Wie ist Ethik ais Wissenschaft moglich?, Berlin 1965; U. Li l e k ,  
Das Problem der aUgemeingiiltigen Ethik, Heidelberg—Lowen 1963; J. de V r i e s ,  
Gedanken zur ethischen Erkenntnis, „Scholastik”, 39(1964)46—67; T. C z e ż o w s k i ,  
Etyka jako nauka empiryczna, [W:] O dczyty filozoficzne, Toruń 1958, s. 59—86.

* Por.: T. S t y c z e ń ,  Spór o naukowość etyki, „Więź”, 9(1967)15—33; por. rów
nież tegoż autora, O nieskwapliwej rewolucji w  etyce, „Roczniki Filozoficzne”, 17 
(1969), z. 2, s. 157—159; a także S. K a m i ń s k i  i T. S t y c z e ń ,  Doświadczalny punkt 
w yjścia etyki, „Studia Philosophiae Christianae ATK”, 4(1968), nr 1, s. 21—73.
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czy fizykalnego3. Trudno oczywiście nie podzielać tego poglądu, ale 
jeszcze trudniej uznać ten wynik za godny uw agi4, gdyż nikt chyba 
inaczej nie myśli już przed podjęciem problemu naukowości etyki. 
U podstaw zaś tego „rozstrzygnięcia” tkwi nie tylko przyjęte jako 
oczywistość wcale nieoczywiste założenie, że jedynie rzetelnym pozna
niem jest poznanie charakteryzujące się właściwościami metodologicz
nymi bądź matematyki, bądź fizyki, lecz nadto nie legitymujący się 
niczym innym poza ciasnym dogmatyzmem brak najmniejszych podej
rzeń, że poznanie etyczne może być w swym charakterze osobliwe, a mimo 
to nadal podległe kryteriom  rzetelnego, w pełni wartościowego poznania. 
Zbyt pospiesznie uznaje się tu  odmienność epistemologiczną poznania 
etycznego za warunek wystarczający odmówienia m u naukowej w ar
tości.

Nie mniejszą chyba pochopnością grzeszono przy stawianiu diagnozy 
określającej epistemologiczną swoistość poznania etycznego s. A przecież 
elementarna ostrożność nakazuje zarówno wstrzymanie sądu o zupełności 
listy typów poznania naukowego do momentu przebadania wszelkich 
możliwych typów poznania (praktycznie więc rzecz biorąc na zawsze), 
jak i ferowania wyroku „naukowe — nienaukowe” o poznaniu jakiejś 
specyficznej dziedziny, zanim nie zgruntuje się wystarczająco dokładnie 
jego swoistości. Czy zawsze zdawano sobie dostatecznie sprawę z tego,
0 naukowość czego pytano stawiając pytanie: Czy etyka jest nauką? 
Wydaje się, że najczęstszym tu taj uchybieniem było to, iż charaktery
stykę epistemologiczną poznania etycznego przeprowadzano na m ateriale 
tez jakby w izolacji od pytań, na które tezy te miały być odpowie
dziami. A przecież równokształtna czy równobrzmiąca teza może mieć
1 ma zupełnie odmienny charakter epistemologiczny i metodologiczny 
w zależności od tego, jakiego zamówienia poznawczego miała być speł
nieniem. Z tego właśnie powodu przy tego rodzaju charakterystyce

3 Por.: A. M o n t e f i o r e ,  A Modern IntroductUm to Morał Philosophy, New 
York 1959; H. R e i c h e n b a c h ,  Powstanie filozofii naukowej, Warszawa 1960 (The 
Rise of Scientific Philosophy, Los Angeles 1951).

4 Por. B. B l a n s h a r d ,  The New Subjectivism, [W:] The Morał Judgment, 
P.W. Taylor (ed.), New Jersey 1963, s. 212 n.

5 Por.: M. O s s o w s k a ,  Główne modele „systemów” etycznych, „Studia Filozo
ficzne”, 4(1959), nr 4, s. 3—21; R.M. H a r e ,  The Language of Morals, Oxford 1952; 
K. B a i e r ,  The Morał Point of View: A Rational Basis of Ethics, New York 1958; 
G. V a n R i e t, Le probleme morał et son epistemologie particuliere, [W:] Problemes 
d’ epistemologie, Louvain 1960, s. 233—248; J.G. M i l h a v e n ,  Toward an Epistemology 
of Ethics, „Theological Studies”, 27(1966)228—241; A.F. U t z ,  Die Wissenschaft vom  
Sittlichen, „Freib. Zeitschrift fur Philosophie”, 13—14(1966—1967)3—22; J. W r ó b l e  w-  
s k i ,  Natura a reguły postępowania, „Etyka”, 6(1970)51—78; T. S t y c z e ń ,  Antropo
logia a etyka, „Zeszyty Naukowe KUL”, 13(1970), nr 4, s. 37—42.
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etyki niepodobna abstrahować od pytań, które są z jednej strony nosicie
lami całkiem zdeterminowanego epistemologicznie i metodologicznie za
potrzebowania poznawczego, a z drugiej — stanowią takie same fakty 
życia jak realności, których pytania te dotyczą. W związku z tym  rze
telnie empiryczna postawa badawcza narzuca postulat określenia episte- 
mologicznej swoistości tez etycznych w ścisłym powiązaniu z charaktery
styką etykotwórczych pytań jawiących się samorzutnie na gruncie spon
tanicznego doświadczenia moralnego i dlatego obecnych już w ramach 
szeroko pojętego etycznego poznania przednaukowego. Jedynie spełniając 
ten postulat można będzie mówić o etyce adekwatnej względem swej 
własnej problematyki, a dalej, o adekwatnej charakterystyce epistemolo- 
gicznej i metodologicznej samej etyki.

Analiza, do której niebawem przejdziemy, wykazuje, że w kontekstach 
moralnych obok pytań typu „Co?”, „Jak?” powstają również pytania typu 
„Dlaczego?”, „Dlaczego w ogóle?”, „Dlaczego ostatecznie?”. Otóż, jeśli 
pytania te nie są pozorne, lecz wyrażają realne problemy, wówczas 
fakt ich istnienia trzeba potraktować z całą należną mu powagą i troską. 
Trzeba nadto ten fakt potraktować nie tylko jako problem etyczny, ale 
również jako problem metaetyczny. Ten ostatni zresztą jest ściśle zespo
lony z pierw szym 6. O ile bowiem etyk podejmując pytanie-fakt typu 
„Dlaczego w ogóle?” zdąża wprost — jako do właściwego m u zadania 
i celu poznawczego — do takiej na swe pytanie odpowiedzi, która pozwoli 
mu bez reszty uchylić wszelkie dalsze kwestionowanie faktu doświad
czenia moralnego, o tyle metaetyk dostrzeże w tym przedsięwzięciu etyka 
niezmiernie interesujący problem dla siebie 7: Czy i w jaki sposób moż
liwa jest apodyktyczna wiedza wyjaśniająca to, co jest doświadczalnie 
dane? Tak więc centralnym  problemem metodologicznym etyki, pro
blemem z rzędu pytań „być albo nie być” etyki, będzie dla m etaetyka 
problem możliwości apodyktycznych tez o doświadczalnie stwierdzalnych 
powinnościach kategorycznych. W takim  też sformułowaniu problem 
możliwości etyki — w naszym przekonaniu nieodróżnialny od problemu 
jej naukowości — stanowi przedmiot rozważań przedkładanego tu taj 
studium metaetycznego.

Uwagi powyższe nie stanowią — rzecz jasna — pełnego uzasadnienia 
ujętego w taki sposób problemu możliwości etyki. Zadaniem tego wstępu 
jest — i to tylko może być — zapowiedzenie analiz, które dopiero okażą,

• Na temat stosunku etyki do metaetyki por. T. S t y c z e ń ,  Metaethik, ein neues 
„Ding” oder ein neues Wort?, „Internationale Dialog-Zeitschrift”, 2(1969)61—68, polski 
przekład Metaetyka, nowa „rzecz” czy nowe słowo?, „Zeszyty Naukowe KUL”, 12(1969), 
nr 2, s. 35—42.

7 Unia personalna tych dwu metodologicznie różnych postaw badawczych jest 
zresztą rzeczą pożądaną. Por. zakończenie cytowanego powyżej artykułu.
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że takie ujęcie problemu naukowości etyki jest realne, a nawet że jest 
jedynie realne i jako takie zasługuje, wręcz domaga się podjęcia próby 
jego rozstrzygnięcia.

Z tych samych powodów również i to, co tu ta j można powiedzieć 
na tem at metody obranej dla znalezienia i uzasadnienia proponowanej 
formuły problemu i jego rozstrzygnięcia, może być zaledwie anonsem. 
Studium nasze ma wyraźnie charakter dwuczłonowy. W części pierwszej 
chodzi o znalezienie epistemologicznej i metodologicznej formuły pro
blemu etyki, w drugiej — o jego zasadne rozstrzygnięcie. Odpowiednio 
do tego więc winna się kształtować stosowana w studium metoda bada
nia. W pierwszej części zabiegać będziemy o znalezienie maksymalnie 
wolnego od wszelkich presupozycji sposobu określenia cech, wyznacza
jących epistemologiczno-metodologiczną swoistość tez etycznych jako 
etycznych. Widzimy go najogólniej w  analizie charakteru zapotrzebowania 
poznawczego, zawartego w pytaniach powstałych na gruncie potocznego 
doświadczenia moralnego. Wydaje się, że wyjątkowej szansy, jaką ono 
daje pod tym  względem, dotąd jeszcze należycie nie zużytkowano.

Wyniki tej analizy stanowić będą z kolei narzędzie i miarodajne 
kryterium  dla odpowiedniego naświetlenia, oceny i selekcjonowania me
todologicznych programów etyki, zaprezentowanych przez czołowych filo- 
zofów-moralistów i jej metodologów. Wobec tego też, gdy idzie o metodę 
uprawomocnienia przedstawionej przez nas metodologicznej formuły 
etyki, powiemy najogólniej, że będzie ona polegać -— negatywnie — na 
konfrontowaniu wysuniętych dotychczas programów etyki z metodo
logicznym jej programem, postulowanym przez zapotrzebowania żywej 
moralności potocznej. W przypadku zaś zbieżności któregoś z nich z tym 
ostatnim, metoda nasza polegać będzie na krytycznej analizie podstaw, 
wskazanych przez danego autora dla jego przyjęcia. Bardziej szczegółowo 
powiemy, że od strony negatywnej metoda nasza polegać będzie na po
kazaniu, dlaczego nie można przyjąć zaproponowanej w swoim czasie 
przez Kanta metody rozstrzygnięcia naczelnego pytania metaetycznego: 
„Jak jest możliwy im peratyw kategoryczny?” z jego Grundlegung der 
M etaphysik der S itten ; dlaczego — dalej — nie można uznać za w ystar
czającą i właściwą metody przedstawionej przez klasyków etyki feno
menologicznej E. Husserla i M. Schelera, czyli tzw. metody redukcji 
ejdetycznej, a w przypadku pierwszego z nich dodatkowo jeszcze metody 
redukcji transcendentalnej; dlaczego wreszcie nie można — tym  bar
dziej — przyjąć metod tych empirystycznych czy empiryzujących me- 
taetyków, którzy czy to w sposób wprost zamierzony, czy niezamierzony 
przeprowadzają bądź de iure, bądź de facto likwidację metodologicznego 
problemu etyki i samej etyki (emotywistyczna i naturalistyczną redukcja 
etyki) lub przynajmniej nadmiernie go zawężają (empirystyczno-intuicjo-
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nistyczna redukcja etyki). To negatywne podejście metodyczne do bada
nego przedmiotu uwidaczniać m ają ty tu ły  rozdziałów II i III naszego 
studium, sformułowane odpowiednio w formie wyłączającej dysjunkcji 
(„Apodyktyczność albo empiryczność”) i zakwestionowanej koniunkcji 
(„Czy apodyktyczność i empiryczność?”) znamion epistemologicznych, 
bez których zasadnego połączenia — staramy się to pokazać w rozdziale I 
(„Epistemologiczna swoistość etyki”) — tezy etyki nie mogłyby po prostu 
być jej tezami.

Tytuł rozdziału IV („Apodyktyczność i empiryczność”), ujęty — 
w przeciwieństwie do ty tu łu  rozdziału III — w postaci asertorycznej 
koniunkcji, ma wyrażać zarazem i tezę autora, i przyjęcie na się obo
wiązku przedstawienia wymaganego przez nią uzasadnienia. Rozdział ten 
zawiera pozytywny wykład sposobu rozstrzygnięcia metodologicznego 
problemu etyki. W tym  przypadku metoda pracy jest już identyczna 
z metodą rozstrzygania głównego jej problemu. Można ją najogólniej 
scharakteryzować jako metodę metafizycznej analizy ontycznych aspek
tów tego, co moralne.

W dziedzinie metafizyki ogólnej stosowali ją — jakkolwiek raczej 
in actu exercito aniżeli in actu signato — przedstawiciele klasycznej 
filozofii bytu, respektującej realizm i empiryzm zdroworozsądkowego 
poznania. Wszakże pogłębiona refleksja nad tą metodą, jej bardziej pre
cyzyjne określenie i idące w ślad za tym udoskonalone stosowanie są 
owocem przemyśleń i badań współczesnych teoretyków klasycznej filo
zofii bytu. Autor niniejszego studium korzysta z rezultatów odnośnych 
badań metafilozoficznych przedstawicieli środowiska filozoficznego Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8. Zaczerpnięte od nich narzędzia m u
siał jednak — ze względu na swoistość badanego przez siebie przed
miotu — w niejednym dodatkowo przysposobić, w  czym zresztą widzi 
okazję i szansę powiedzenia czegość nowego na ich temat.

Trudno tu także nie wspomnieć o zadłużeniu autora wobec wiekowego 
przekazu etyki klasycznej. Jej przedstawiciele byli zapewne bardziej 
zainteresowani uprawianiem filozoficznej teorii moralności aniżeli teorią 
tej teorii 9. Gdy już jednak zwrócili się w stronę moralności, umieli ją 
badać z niezrównaną m aestrią najodpowiedniejszymi dla tego celu na

8 Por.: S. K a m i ń s k i  i M.A. K r ą p i e c ,  Z teorii i metodologii metafizyki, 
Lublin 1962; M.A. K r ą p i e c ,  Teoria analogii bytu, Lublin 1959; S. K a m i ń s k i ,
O prawdach koniecznych, „Studia Philosophiae Christianae ATK”, 4(1968), nr 1, s. 47— 
72; t e n ż e ,  M etody współczesnej m etafizyki, „Roczniki Filozoficzne”, 15(1967), z. 1, 
s. 5—40; t e n ż e ,  Wyjaśnianie w  metafizyce, „Roczniki Filozoficzne”, 14(1966), z. 1, 
s. 43—70; A. S t ę p i e ń ,  Wprowadzenie do m etafizyki, Kraków 1964; t e n ż e ,  O m e
todzie teorii poznania, Lublin 1966.

* Por. S t y c z e ń ,  M etaetyka, s. 41 n.
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rzędziami, nawet jeśli metod swego uprawiania etyki wprost nie anali
zowali 10.

Całkiem wyraźnie, mimo swej ogólności, sugestie w kierunku podję
tych tu  badań zawdzięcza autor przede wszystkim metaetycznym kon
cepcjom Kardynała K. Wojtyły, który od lat w wykładach etyki na 
KUL-u, w ramach swego seminarium i wreszcie w swych publikacjach 
kreśli metodologiczny obraz etyki jako teorii filozoficznie (tj. ostatecz- 
nościowo) interpretującej doświadczalnie dane fakty moralne. Jem u także 
winien jest zwrócenie uwagi na doniosłą rolę pytań wyrastających na 
gruncie doświadczenia moralnego dla kształtowania epistemologicznego 
charakteru problemów i tez etycznych oraz metodologicznego obrazu 
etyki w ogóle n . Z podobnymi, chociaż mniej zaawansowanymi refleksja
mi, wystąpił także J. Maritain w przedmowie do swej La philosophie 
morale z r. 1960 12.

Inspirująco na autora podziałała koncepcja etyki wysuwana przez 
T. Czeżowskiego 13, a także -pokrewna jej koncepcja T. Kotarbińskiego, 
mniej wprawdzie programowo wyeksponowana, lecz dostatecznie wi
doczna w samym jego wykładzie etyki u .

Chronologicznie jednak najwcześniej zainteresowania, których owo
cem jest przedkładana rozprawa, wzniecił u autora niepokój płynący 
z tego, co wydaje się niezaprzeczalną prawdą w słynnej tezie metaetycz- 
nej D. Hume’a o niemożliwości logicznego przejścia od zdań typu „jest”

10 Mamy na myśli głównie tradycyjny nurt etyki arystotelesowsko-tomistycznej, 
którego wyrazicielami współcześnie są m. in.: J. Maritain, G. Manser, M. Wittmann, 
A.F. Utz, C. Nink, J. de Finance, U. Liick, H. Veatch. Odnośne publikacje wymienio
nych autorów zamieszczamy w bibliografii załącznikowej.

11 Por. K. W o j t y ł a ,  Problem doświadczenia w  etyce, „Roczniki Filozoficzne", 
17(969), z. 2, s. 5—24.

12 „Since in the matter of ethics one may not, pace Spinoza, proceed more geo- 
metrico, but on the contrary attach oneself to the morał experience of men in order 
to interpret this experience, and sińce furthermore what interests us is the establish
ment of an authentic morał philosophy”. Cyt. według angielskiego wydania, Morał 
Philosophy, London 1964, s. X.

18 Chodzi tu przede wszystkim o koncepcję etyki, jaką Czeżowski przedstawił 
w artykule Etyka jako nauka empiryczna, precyzowaną potem w dyskusji z M. Ossow
ską. Por.: O s s o w s k a ,  Główne modele, s. 17 n. oraz T. C z e ż o w s k i ,  Uwagi o e ty 
ce jako nauce empirycznej, „Studia Filozoficzne”, 5(1960), nr 6, s. 157—162.

14 T. K o t a r b i ń s k i ,  Zasady etyk i niezależnej, [W:] Studia w  zakresie filozofii, 
etyki i nauk społecznych, Wrocław 1970, s. 194—206. T e n ż e ,  Istota oceny etycznej, 
„Etyka”, 1(1966)7—12.
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do zdań typu „powinien” 1S. Praw da ta  bowiem zmuszała, jeśli nie do 
zerwania związku etyki z metafizyką, to przynajmniej do przemyślenia 
go na nowo i do zasadniczej jego rewizji, a przede wszystkim do szukania 
dla etyki metodologicznie autonomicznego punktu wyjścia. Cóż może go 
w tej sytuacji etyce zapewnić, jeśli nie doświadczenie, czyli bezpośredni 
kontakt poznawczy z tym, co moralne?

15 D. H u m e, Treatise on Humań Naturę, III, 1, 1; por. również T. S t y c z eń, 
W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnościowych, „Roczniki Filozoficz
ne”, 14(1966), z. 2, s. 65—80.
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R o z d z i a ł  I

EPISTEMOLOGICZNA SWOISTOŚĆ ETYKI

Aby móc rzetelnie postawić i właściwie sformułować problem: 
W jaki sposób możliwa jest etyka? — trzeba przede wszystkim zdać 
sobie najdokładniej sprawę z tego, o możliwość czego tu  pytamy. Trzeba 
nam po prostu dysponować jasnym obrazem swoistości poznania etycz
nego. Rozważania niniejszego rozdziału m ają za zadanie nakreślenie za
rysów tego obrazu.

§ 1. ŹRÓDŁA PROBLEMATYKI ETYCZNEJ

Najczęstszą ostatnio — choć chyba nie najszczęśliwszą — okazją okre
ślenia charakteru poznawczego etyki bywają próby sformułowania proble
m atyki właściwej dla tzw. nauki o moralności, czyli etologii *. Wedle wy
rażanej w tej sprawie opinii zasadniczym zadaniem etyki, a tym samym 
najbardziej znamionującą ją metodologicznie cechą, byłoby formułowanie 
ogólnie ważnych norm postępowania. Wyraz „formułowanie” rozumie się 
przy tym w taki sposób, że nie chodzi tu  jedynie o nadanie bardziej pre
cyzyjnej — pojęciowej i językowej — postaci obowiązującym ludzi in re 
sposobem postępowania, ale wręcz o ich ustanawianie, powoływanie do 
życia 2. Celem zaś ostatecznym tych zabiegów miałaby być — wedle tej 
opinii — chęć pokierowania ludzkim działaniem 3. Tak sprofiłowanej etyce

1 Por.: M. O s s o w s k a ,  Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1957, s. 1,
5—16; T. K o t a r b i ń s k i ,  Sprawy sumienia, Warszawa 1956, s. 23; I. L a z a r i -
P a w ł o w s k a ,  Problem unaukowienia etyki, „Etyka”, 2(1967)79, 85—87; J. P i e t e r ,
Etyka a nauki o zjawiskach moralnych, „Etyka”, 2(1967)141—171; S. S o l d e n h o f f ,
O intuicjonizmie etycznym, Warszawa 1969, s. 5—6.

* Por.: M. S c h l i c k ,  Zagadnienia etyki, Warszawa 1960, s. 15; por. również
P i e t e r ,  op. cit., s. 143—145.

8 Por.: O s s o w s k a ,  op. cit., s. 1; por. również Ch.L. S t e v e n s o n ,  Ethics 
and Language, Yale 1944; A.J. A y e r ,  Language, Truth and Logic, London 1958; 
L a z a r i - P a w ł o w s k a ,  op. cit., s. 18 n.
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przeciwstawia się dopiero naukę o moralności i charakteryzuje ją  jako 
dyscyplinę, której właściwym zadaniem są opis i wyjaśnienie faktu mo
ralności. Zazwyczaj nie precyzuje się już bliżej, o jaki opis tu taj chodzi 
i o jakie wyjaśnienie, uważając widocznie, że nazwy te  mają jeden tylko 
i już na dobre ustalony sens w teorii wiedzy 4.

Nie można zaprzeczyć, że refleksji etycznej wielu filozofów w dziejach 
przyświecała myśl wpływania na kierunek działania ludzi. Nie można 
jednak przeoczyć i tego, że najgłębszym źródłem tejże refleksji były dla 
większości z nich pytania wyrosłe z faktu moralności. Owszem, dla więk
szości etyków troską podstawową, jeśli nie wyłączną, było nie co innego, 
lecz właśnie wyjaśnienie do końca przedtem już jakoś rozpoznanego 
i wyodrębnionego od innych faiktu m oralnościs.

Nasuwa to myśl, że przeciwstawienia etyki i etologii, a  w związku 
z tym swoistości metodologicznej jednej i drugiej należałoby szukać nie 
wedle zasady „czy”, ale „jak” opisuje, zwłaszcza zaś „jak” wyjaśnia fakt 
moralności każda z obu wymienionych dyscyplin. Owszem, trzeba to  tym 
usilniej postulować, że przedłożona wyżej zasada przeciwstawiania zdaje 
się implikować tak niezgodne z rzeczywistością założenia, że już z uwagi 
na nie same trzeba by zakwestionować jej słuszność i stosowność dla wy
mienionych celów. Zasada ta  zdaje się mianowicie sugerować, jakoby lu
dzie mogli zupełnie spokojnie pędzić życie nie nękani jakimikolwiek nor
mami moralnymi, gdyby ich przedtem nie skonstruowali etycy; jakoby 
fakt bezwzględnej powinności postępowania w  określony sposób nie był 
ludziom wprost dany w  odnośnych przeżyciach, lecz dopiero naniesiony 
na życie ludzkie przez moralistów; jakoby etycy byli po prostu twórca
mi faktu moralności, nie zaś tymi, których fak t ten od pewnej — 
szczególnej niewątpliwie — strony zadziwił i poznawczo zaniepokoił.

Otóż nie wydaje się, by trzeba było aż takiego odwrócenia porządku 
rzeczy dla ukonstytuowania się etologii w  jej metodologicznej odrębności. 
Normalnie ludzie nigdy nie czekali ani nie czekają, aż im etycy dopiero 
powiedzą, że w ogóle cokolwiek powinni i co powinni czynić6. Oni po 
prostu raz po raz znajdują siebie samych w  obliczu sytuacji, których 
pierwotną i dlatego też jedynie bezpośrednio ujmowalną treścią jest: „Po
winienem bezwzględnie to oto tu taj i teraz wobec tego oto X-a, Y-a” czy 
„Powinieneś bezwzględnie wobec m nie teraz to  oto...”. Sytuacje takie po

* Por. S. K a m i ń s k i ,  Wyjaśnianie w  m etafizyce, „Roczniki Filozoficzne”, 14 
(1966), z. 1 s. 69.

5 Por. N. H a r t m a n n ,  Ethik, Berlin 1949, s. 21; D. v o n  H i 1 d e b  r a n d, Der 
Sinn des philosophischen Fragens und Erkennens, Bonn 1950, s. 69; U. L i i c k ,  Das 
Problem der allgemeingiiltigen Ethik, Heidelberg—Lowen 1963, s. 15—20.

• I. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, Warszawa 1953, s. 26—27; 
J. M a r i t a i n ,  Morał Philosophy, London 1964, s. 17.
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prostu są, zdarzają się, skoro — i dlatego — bywają stwierdzane. Są 
czymś, co faktycznie niezliczone razy bezpośrednio się stwierdza, czyli po 
prostu doświadcza, jak doświadcza się własnego czy cudzego istnienia, 
przemijania, sprawczości, wolności itp. Sytuacje takie to  po prostu 
fakty.

Faktem są zresztą nie tylko te  sytuacje i ich konstatowanie. Faktem 
jest również to, że ludzie — mimo jednoznacznej niekiedy wymowy od
nośnych doświadczeń — nie zawsze poprzestają na prostym przyjęciu 
do wiadomości ich zawartości, treści. Przyjęcie to, zwłaszcza zaś czyn
na aprobata („Powinieneś to czynić!”), o jaką ta  treść apeluje, zbyt wiele 
niekiedy od nich wymaga. Zbyt wiele kosztuje ich czynne uznanie tego, 
co się wprost poznaje, stwierdza. Z tego powodu nie zawsze zadowalają 
się świadectwem samego doświadczenia, ale raz po raz pytają: „Dla
czego powinienem to, a tamtego nie powinienem?”, a nawet idą jeszcze 
dalej w kwestionowaniu tego, co bezpośrednio dane: „Dlaczego w ogóle 
cokolwiek powinienem?”, „Dlaczego raczej coś niż nic?”, „Dlaczego jest 
tak, jak doświadczam?” 7. Pytania tego rodzaju, będące wyrazem za
równo egzystencjalnej potrzeby, jak i związanego z nią poznawczego nie
dosytu, pojawiają się samorzutnie, idą krok w krok za nagabującymi 
człowieka bezwzględnymi wezwaniami do określonych postąpień w okreś
lonych sytuacjach. Są więc niemal nieodstępnymi towarzyszami tych 
sytuacji, a nawet prawie tak częstymi „zdarzeniami”, jak doświadczane 
przez ludzi powinności, zwłaszcza gdy przywiązana do tych powinności 
bezwzględność staje się dla nich szczególnie dokucżliwa, gdy wymaga 
skreślenia na jej rzecz skądinąd cennych i cenionych „względów”. P yta
nia te więc są faktami żywej moralności, tak samo jak faktem  jest to, 
czego dotyczą, z czym są po prostu egzystencjalnie związane.

Z chwilą jednak, gdy te  pytania padły, powstaje nowa sytuacja 
poznawcza. Jest to sytuacja oczekiwania czy też zamówienia poznawcze
go na dorównaną do zawartego w nich zapotrzebowania — odpowiedź. 
Jeśli tedy pytanie jest faktem, to i zamówienie poznawcze w nim zawar
te a dotyczące treści fak tu  moralnego — jest także faktem. Co więcej, 
ten ostatni wchodzi niejako w całościowo, integralnie ujęty fakt żywej 
moralności.

Z powyższych uwag wynika, że jak długo pretendujem y do pełnego 
opisu i adekwatnego ujęcia faktu moralności, czyli jak długo chcemy po

7 Na temat roli pytań wyjściowych w  nauce por.: R. I n g a r d e n ,  Essentiale 
Fragen, Halle 1925; K. A j d u k i e w i c z ,  Logiczne podstawy nauczania, Warszawa— 
Wilno 1938, przedruk: Język i poznanie, Warszawa 1960; A.B. S t ę p i e ń ,  O meto
dzie teorii poznania, Lublin 1966; B. B l a n s h a r d ,  Czy człowiek może być istotą 
rozumną?, [W:] Filozofia amerykańska, Boston 1958, s. 137; J. G i e d y m i n ,  Proble
m y  — założenia — rozstrzygnięcia, Poznań 1964; v o n  H i l d e b r a n d ,  op. cit.
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zostawać na gruncie rzetelnie empirycznego traktowania faktu m oral
ności, tak długo nie wolno nam ani ignorować, ani tym  bardziej skreś
lać z charakterystyki tego faktu zawartych w nim  pytań i kryjącego się 
w nich zamówienia poznawczego. Adekwatny opis faktu żywej m oral
ności — a przecież innej nie ma! — musi więc zawierać zarówno pier
wotną treść ujawniającą się bezpośrednio w doświadczeniu moralnym: 
originale datum morale, jak również samorzutnie wyrosłe na gruncie 
doświadczenia tejże treści — pytania.

Trzeba nam zatem z całym naciskiem podkreślić, że z chwilą podjęcia 
tych pytań nie tylko nie stwarzamy jakiejś 'nowej problematyki, lecz 
tylko nawiązujemy do problematyki tkwiącej już w samym, integralnie 
ujętym, fakcie moralności. Podejmujemy problematykę, którą zawiązuje 
i podsuwa samo życie. Jeśli więc z kolei zidentyfikujemy tę problem aty
kę jako filozoficzno-moralną, czyli etyczną, to w takim razie trzeba przy
jąć, że specyficzna problematyka etyczna, określająca metodologiczne 
kontury teorii mającej stanowić jej rozwiązanie, wywodzi się wprost z sa
mego faktu żywej m oralności8. Stwierdzenie to znajduje dla siebie sze
rokie oparcie w dziejach etyki. Analiza porównawcza problematyki tkwią
cej w szeroko pojętym fakcie żywej moralności z jednej strony i proble
matyki stanowiącej centralną oś rozważań najznakomitszych filozofów- 
-moralistów z drugiej strony ujawnia zasadniczą ich zbieżność, a nawet 
identyczność. Do sprawy tej wrócimy jeszcze w odpowiednim miejscu.

Odkrycie problematyki etycznej w samym fakcie żywej moralności 
ma dużą doniosłość dla ukierunkowania całego niniejszego studium, 
w szczególności zaś dla uzasadnienia przyjętej w nim metody postępo
wania.

Podkreślmy więc naprzód, że etyka — wbrew temu, co się niekiedy 
opacznie sugeruje — bynajmniej nie konstytuuje się jako teoria w izo
lacji od faktu moralności. Przeciwnie, jak wskazuje na to powyższa ana
liza, wyrasta ona z tego faktu, stanowiąc odpowiedź na samorzutnie 
powstające w związku z nim, a nawet w jego ramach, pytania. Etyka 
stanowi po prostu jego teorię wyjaśniającą. Tak jak nie stwarza dla 
siebie pytań, tak też, tym  bardziej, nie stwarza ona swego przedmiotu 
ani go nie ustanawia. Odnajduje go po prostu wraz z pytaniam i w do
świadczeniu potocznym, w moTalnym doświadczeniu ludzi9. Pytania te 
podejmuje, usiłuje możliwie najwyraźniej sformułować je w postaci pro
blemów, uświadomić charakter metodologiczny zawartego w nich zamó
wienia poznawczego, a następnie bada możliwość zrealizowania tego „za
mówienia”, czyli podejmuje próbę udzielenia zasadnej odpowiedzi na te

8 Por. S c h 1 i c k, op. cit., s. 15.
9 Por. M a r i t a i n ,  op. cit., s. 17.
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pytania lub po prostu zbudowania adekwatnej dla nich teorii. Pod tym 
względem — jak się wydaje — etyka niczym się nie różni od innych dy
scyplin realnych, wyjaśniających dane doświadczenia ujęte w opisie. Nie 
można jej więc na takiej zasadzie, na jakiej czynią to niektórzy etolodzy, 
odróżniać od nauki o moralności.

Rzecz jasna, fakt moralności może nasuwać i de facto nasuwa różne 
pytania. Nie tylko zresztą różne w treści, ale różnego typu metodologicz
nego. W związku z tym  może się on domagać dla siebie różnych teorii wy- 
jaśniającyh. Różnica więc pomiędzy różinymi teoriami moralności — mo
że zresztą nie tylko pomiędzy etyką i etologią, ale i pomiędzy różnymi 
etykami (bo i tego nie można z góry wykluczać) — przebiegać będzie 
wedle tego, jakiego typu pytania zadecydowały o tym, że dane doświad
czenia moralnego stały się danymi do wyjaśnienia, a nadto, co w tych 
pytaniach spowodowało, że dane do wyjaśnienia są danymi do takiego 
lub innego wyjaśnienia, czyli domagają się takiej lub innej teorii w y
jaśniającej. W każdym razie samo stwierdzenie obecności pewnego — 
wydzielonego spośród innych — typu pytań w obrębie żywej moralności 
jest — jak się wydaje — już dostateczną racją dla budowania odpowied
niej dla nich teorii. Wracając więc do marginalnie tu  poruszonej sprawy 
stosunku etyki do etologii trzeba stwierdzić, że są to odrębnego typu me
todologicznego teorie (faktu) moralności, wyrosłe z różnych zapotrzebo
wań poznawczych. Inna jest po prostu treść i inny typ pytania etyko- 
twórczego, a inna treść i inny typ pytania etologiotwórczego. Stąd od
mienny typ metodologiczny obu dyscyplin.

Odkrycie problematyki etycznej w samym fakcie żywej moralności 
pozwala nam jednak jeszcze na coś więcej. Umożliwia mianowicie po
zytywne wskazanie najodpowiedniejszej — jak się wydaje — metody 
dla określenia metodologicznej swoistości etyki. Jasne, że pytanie: „Czy 
i w jaki sposób możliwa jest etyka?”, można stawiać zdawszy sobie 
przedtem dostatecznie sprawę z tego, o możliwość czego pytamy, a więc 
zdawszy sobie sprawę z tego, na czym polega metodologiczna specyfika 
etyki, której możliwość chcemy poddać badaniu. Podjęcie głównego za
dania niniejszego studium uzależnione jest zatem od wykonania zadania 
wstępnego: od określenia specyficznych znamion metodologicznych etyki. 
Atoli wykonanie go nasuwa nowe trudności: W jaki sposób wydobyć tę 
swoistość, na jakim materiale ją  uchwycić i odsłonić? Czy próbować ją 
odkryć na m ateriale którejś z historycznie zaprezentowanych etyk? Jeśli 
tak, to która lub które z nich mogą tu być dostatecznie miarodajne? 
Wielość propozycji różniących się między sobą z jednej strony, a z dru
giej — pretendujących ex aequo do wyłączności bynajmniej nie ułatwia 
dokonania właściwego wyboru. W tym kłopocie niemałą pomocą i cen
nym drogowskazem dla obrania odpowiedniej drogi jest właśnie stw ier
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dzenie, że pytania składające się na specyficzną dle etyki problematykę 
są do odszukania już na gruncie odpowiednio szeroko rozumianego faktu 
żywej moralności, czyli na tej bazie, z którą winna się liczyć każda z hi
storycznie przedstawionych teorii etycznych. Obecność w samym fakcie 
potocznej moralności pytań etykotwórczych otwiera więc przed nami 
możliwość wolnego do maksimum od aprioryzmu określenia metodolo
gicznego charakteru etyki.

Pełne wykorzystanie naszego „odkrycia” dla wskazania właściwego 
sposobu określenia metodologicznej swoistości teorii etycznej wymaga jed
nak pokazania roli pytania wyjściowego w kształtowaniu metodologiczne
go charakteru danej teo rii10. Zauważmy więc na marginesie, że tak  jak
o fakcie powstania w ogóle jakiejkolwiek nauki realnej decyduje fakt za
istnienia pytań pod adresem badanej przez nią rzeczywistości, tak też i o 
całym metodologicznym profilu tejże nauki decyduje profil rodzących ją 
pytań lub dokładniej: rodzaj wyrażającego się w nich zapotrzebowania po
znawczego. Ta różnicująca właściwość pytań nauko twórczych tłumaczy 
się samą naturą pytania. Już sam fakt pojawienia się pytania wyróżnione
go od innych, niesprowadzalnego do innych, wskazuje na wyróżniony od 
innych, od nich wyodrębniony i do nich nieredukowalny fragment rzeczy
wistości. Pytanie jest aktem zwrócenia się w kierunku tej wyodrębnionej 
rzeczywistości. Pytając, wiemy już przecież, o co pytamy. Bez tego fakt 
pytania byłby po prostu niezrozumiały, niedorzeczny, a więc i niemożliwy. 
Zapytywana rzeczywistość jest nam więc już jakoś znana. O nią właśnie 
pytamy i wiemy, że o nią pytamy. Jeśli więc ta  rzeczywistość musi być 
już jakoś rozpoznana oraz jeśli z drugiej strony ani ona sama, ani py
tania o nią nie są redukowalne do innych (a więc i z innych fragmentów 
rzeczywistości niewyprowadzalne), to w takim razie wypada przyjąć, że 
rzeczywistość ta w jakiś sposób bezpośrednio się nam już przedtem odsło
niła, uobecniła poznawczo, że jej po prostu doświadczyliśmy n . To już in
na sprawa, w jaki sposób jej doświadczyliśmy, jakiego typu czy rodzaju 
jest to doświadczenie.

Jak jednak fakt pytania wskazuje na wyodrębnioną rzeczywistość i na 
to, że rzyczywistość ta nam się ostatecznie jakoś wprost, doświadczalnie 
odsłoniła, tak z drugiej strony tenże sam fakt pytania wskazuje na to, że 
rzeczywistość ta  nie odsłoniła się nam bez reszty, że nie jest dla nas cał
kowicie przejrzysta, skoro — mimo jej doświadczenia! — rodzą się nadal

10 Por. przypis 3.
11 Wykluczamy tu tezę tzw. aprioryzmu genetycznego (innatywizmu), wedle któ

rej treści moralne są człowiekowi „wlane” czy „wrodzone”. Znaną krytykę innaty- 
wiztnu w dziedzinie poznania moralnego przeprowadził J. Locke w  swych Essays 
Concerning Humań Understanding. Por. T. S t y c z e ń ,  Możliwość etyk i naukowej 
u J. Locke’a, „Roczniki Filozoficzne”, 11(1963), z. 2, s. 87—109. ■
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pod jej adresem pytania. Fakt pytania dowodzi więc zarówno tego, że za
pytywaną rzeczywistość już jakoś znamy dzięki doświadczeniu, jak i tego, 
że samo jej doświadczenie nie daje nam wystarczającej o niej wiedzy: że 
ta  forma bezpośredniej wiedzy nie mówi nam o rzeczywistości wszystkie
go, co o niej chcemy wiedzieć lub jak chcemy wiedzieć o niej to, co wiemy 
lub chcemy wiedzieć. Gdyby bowiem tak było, zadowolilibyśmy się do
świadczeniem i nie pytali więcej. Pytanie więc okazuje, że doświadczenie 
odsłania nam nie tylko rzeczywistość, ale również jej zagadki. O nie właś
nie — lub z ich powodu — dalej pytamy. Chodzi o ich wyświetlenie, 
a więc o poznanie tego, co nie jest, nam już wprost dane w bezpośrednim 
z nią kontakcie poznawczym, czyli w doświadczeniu. Te właśnie zagadki, 
ta przysłonięta dla doświadczenia „reszta”, jest tym, po co stawiamy py
tania, czyli tym „więcej” co jeszcze lub jak jeszcze chcemy wiedzieć o tym, 
co już jakoś wiemy dzięki doświadczeniu.

Każde tedy pytanie jest pytaniem o coś lub po coś, w jakimś celu. Py
tamy zawsze o rzeczywistość wyodrębnioną już jakoś w ludzkim doświad
czeniu. Tę przedmiotową rzeczywistość chcemy coraz lepiej poznać szu
kając takiej wiedzy, która potrafi spełnić pewne stawiane jej przez nas 
warunki. Warunki te zresztą można również określać w  zależności od 
tego, jakiej wiedzy nam w danym przypadku potrzeba, a  także w zależ
ności od tego, na jaką nas — biorąc pod uwagę nasze wyposażenie po
znawcze i jego możliwości — w danym przypadku stać 12.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że pytanie jest tworem wiążącym 
i jednocześnie współokreślającym zarówno przedmiot, jak i cel postulowa
nej przez nie odpowiedzi. Na tym właśnie polega jego wysoce różnicująca, 
metodologicznie diagnostyczna właściwość, zwłaszcza w momencie, kiedy 
funkcjonuje ono jako pytanie teorio- czy naukotwórcze 13.

Z tej oto właściwości pytań określania metodologicznych konturów teo
rii — będącej przecież jedynie próbą systematycznego udzielenia zasad
nej na nie odpowiedzi — chcemy zrobić użytek w przypadku nas intere
sującym, tj. w odniesieniu do sprawy wolnego od aprioryzmu określenia 
epistemologiczno-metodologicznej swoistości etyki.

Zaznaczono już, że niezwykle przychylną w tym przypadku okolicz
nością jest to, iż pytanie etykotwórcze odnajdujemy łatwo w ramach sa
mego faktu moralności. Wydobycie tego pytania, analiza zawartego w nim 
zapotrzebowania poznawczego dają nam więc możliwość określenia zary

12 Inne powstaną pytania, gdy celem poszukiwanym będzie potrzeba podjęcia 
nieodwołalnych na całe życie decyzji, a inne, gdy będzie nim sama tylko chęć ułat
wienia życia ludzkiego dzięki opanowaniu przyrody.

13 Jak się okazuje, pytanie łączy w sobie to, co tradycyjnie wyróżniono jako 
przedmiot materialnymi formalny danej nauki oraz przy prnnocy czego wyodrębniano 
daną gałąź wiedzy od innych i określano jej własną specyfikę i metodologiczną.



sów metodologicznych tej dokładnie teorii, która będzie na miarę tego, wy
rosłego z życia i jego egzystencjalnych potrzeb —- pytania. To właśnie 
może nas dostatecznie ustrzec, z jednej strony od pozostawiania arbitral
nym decyzjom sprawy rozstrzygnięcia, czym jest etyka, a z drugiej stro
ny znaleźć miarodajną podstawę dla uwzględnienia tych spośród historycz
nie zaprezentowanych teorii etycznych i metaetycznych, które będą — 
i w tej mierze, w jakiej będą — spełniały warunki zamówienia poznaw
czego wyrosłego z faktu moralności. Otwiera to zatem możliwość korzy
stania z całego teoretycznego dorobku w tej dziedzinie, zwłaszcza zaś z teo
rii etycznych legitymujących się szczególną dbałością o podjęcie i rozwią
zanie tego problemu, który wobec etyka stawia najmocniej samo życie 14.

Analiza i metodologiczna charakterystyka pytania etykotwórczego, zna
lezionego w szeroko rozumianym fakcie moralności, może zatem stanowić 
efektywny sposób ustalenia metodologicznego charakteru etyki i tym sa
mym właściwą metodę dla wykonania pierwszego, wstępnego zadania ni
niejszej pracy. Równocześnie charakterystyka ta  dostarczy nam kryterium, 
pozwalającego oceniać także i zużytkować faktycznie przedstawione 
w dziejach próby odpowiedzi na pytanie, czym jest etyka. Dysponując wy
nikiem tej analizy będzie można dopiero podjąć właściwy problem niniej
szego studium: w jaki sposób — w tej właśnie swej specyfice — jest etyka 
możliwa. W celu znalezienia pytania, które nas interesuje, w jego orygi
nalnej postaci i przeprowadzenia charakterystyki metodologicznej zawarte
go w nim zamówienia poznawczego, trzeba jednak zwrócić się wprost do 
tych realnych kontekstów, w  jakich się ono pojawia, czyli po prostu do 
samego faktu moralności. Nie chodzi tu  na razie o jego wyczerpujący opis, 
a raczej o ukazanie jego najbardziej swoistych konturów, tych właśnie, 
których bezpośrednie ujęcie przez człowieka rodzi w nim samorzutnie 
egzystencjalną potrzebę stawiania określonych pytań pod adresem ujętej 
w nim treści moralnej.

§ 2. APODYKTYCZNOSC ETYKI

Wspomniano już, że przedmiotem zainteresowania etyka są dane lu
dziom w odpowiednich przeżyciach, zwanych przez nich samych niekiedy 
sumieniem, sytuacje rozpoznawane jako sytuacje swoiste, do innych nie-

14 Trudno by zresztą znaleźć etyka, który by nie usiłował w jakiś sposób nawią
zać do problematyki moralnej potocznego życia. Czynią to nawet ci, którym przypi
suje się — nie zawsze słusznie — postawę ignorowania żywej moralności (Kant) lub 
którzy sami chcą nadać refleksji etycznej czysto teoretyczny, kontemplatywny niemal 
charakter (N. Hartmann).
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sprowadzalne1S. Obok takich bezpośrednio stwierdzalnych sytuacji, jak 
własne czy cudze istnienie, przemijanie, wybieranie, działanie, spra
wianie 16, są sytuacje stawania wobec bezwarunkowej powinności lub 
niepowinności spełnienia określonego czynu, określonego, tj. rozpoznane
go jako swoiście dobry (lub odpowiednio — swoiście zły). Są to sytuacje 
specyficzne, odmienne od innych im podobnych czy z nimi współwy- 
stępujących, do innych niesprowadzalne. Są to po prostu macierzyste 
sytuacje moralne 17.

Taki ich charakter wyklucza oczywiście możliwość jednoznacznego 
określenia ich treści przy pomocy definicji w klasycznym jej rozumie
niu 18. Okoliczność ta niewątpliwie utrudnia, lecz nie uniemożliwia — 
tym samym nie zwalnia od podjęcia próby — jednoznacznego ustalenia 
treści tych sytuacji. Wiadomo przecież skądinąd, że nie można, ściśle 
rzecz biorąc, zdefiniować np. zieleni. Nikt jednak nie uważa tego za trud
ność uniemożliwiającą porozumienie. Można bowiem jednoznacznie scha
rakteryzować zieleń mówiąc, że jest to barwa łąki w lecie albo wskazu
jąc na liście drzewa.

Analogicznie można postąpić przy charakterystyce sytuacji moral
nych, mianowicie wskazując — przy pomocy odpowiednich słów — na 
pewne realne sytuacje i zachowania: słowa i czyny uwikłanych w nie 
ludzi, że sposób tego wskazania wyznaczy w tym  określonym kontekście

15 Terminu „sytuacja” używamy w takim znaczeniu, że obejmuje on zarówno 
sens wyrażenia „stan rzeczy” (Sachverhalt), jak i „zdarzenie” (Erscheinung). Jedno 
i drugie łącznie bowiem obejmuje dopiero statyczny oraz dynamiczny charakter pier
wotnej treści moralnej.

i« Językowym wyrazem bezpośrednich ujęć poznawczych wymienionych sytuacji 
byłyby zdania: „Jestem” („Istnieję”), „Przemijam”, „Mogę — nie muszę”, „Wybieram”, 
„Decyduję”, „Sprawiam” („Powoduję”).

17 Niesprowadzalność ta przejawia się w „oporności” sytuacji moralnych na pró
by redukcji teleologicznej (eudajmonistycznej, utylitarystycznej, prakseologicznej itp. 
przypadków sprowadzania moralności do roli środka do obranego celu) czy też re
dukcji deontologicznej utożsamiania wartości moralnej postępowania z faktyczną 
aprobatą lub dezaprobatą tego postępowania, okazywaną przez jakąś jednostkę lub 
przez grupę społeczną, wyrażaną bądź w formie nakazu (sankcjonowanego lub nie), 
bądź w formie zwyczajowego uznania czy potępienia; jednostka może wystąpić z ko
lei w randze autorytetu Boga (woluntaryzm teologiczno-moralny), autorytetu władcy 
(wodza) itp. Wydaje się, że wszelkie próby redukcji moralności ad aliud genus są 
szczególnymi przypadkami wymienionych redukcji lub jakąś ich kombinacją. Por. 
T. C z e ż o w s k i ,  Etyka a psychologia i logika, [W:] Moralność i społeczeństwo, 
Warszawa 1969, s. 27.

18 Por. S c h l i c k ,  op. cit. s. 21.
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jeden tylko sposób rozumienia i odczytania zarówno treści samej sytu
acji, jak i sensu słów użytych do jej wskazania i opisania19.

Rzecz jasna, warunkiem skuteczności stosowania tego rodzaju zabie
gów — zazwyczaj wyraźnie nie formułowanym — jest normalnie fun
kcjonująca aparatura poznawcza tych, względem których chcemy się tymi 
środkami zbliżania i komunikowania sensu posłużyć. W przypadku cha
rakterystyki zieleni warunkiem tym  byłaby m. in. wrażliwość wzroku na 
zieleń. W kontekstach moralnych należałoby wziąć pod uwagę ewentual
ność tzw. ślepoty moralnej (Wertblinheit) *°.

Podobnie jednak jak przypadki całkowitej (ślepota) czy częściowej 
niewrażliwości (daltonizm) na kolory nie naruszają w niczym przedmioto- 
wości i potrzeby badań w dziedzinie optyki — nawet gdyby ślepcy prote
stowali przeciw temu w imię nieulegania iluzjom — tak samo też przy
padki ewentualnego „daltonizmu moralnego” me są w stanie zakwestio
nować obiektywności i potrzeby badań w dziedzinie e ty k i!1.

Wydaje się zresztą, że podejmując zadanie charakterystyki macierzy
stej sytuacji moralnej można korzystać z wyjątkowo sprzyjających oko
liczności. Nie chodzi tu  bowiem wcale o dokonanie odkrycia jakiegoś nie
znanego przedmiotu, lecz po prostu o przedstawienie lub nawet o proste 
zwrócenie uwagi na niezwykle „dobrego znajomego” ludziom, wyjątkowo 
dobrze rozpoznanego, a nawet wyjątkowo dobrze przez rtich opisanego. 
Całe zadanie sprowadzi się raczej do skorzystania z opisu już dokonane
go i to na wiele sposobów.

Dzieło rozpoznania i opisu macierzystej sytuacji moralnej dokonuje 
się bowiem równocześnie na kilku, nachodzących zresztą na siebie, pła
szczyznach. Najbardziej spontanicznie i żywiołowo zachodzi ono na pła
szczyźnie elementarnego, zdroworozsądkowego doświadczenia oraz bazu
jącego na nim potocznego, przednaukowego poznania. W yrażające się w 
nim „zbiorowe sumienie” ludzkości, moralne doświadczenie pokoleń znaj
duje z kolei dla siebie „materializację” w  języku potocznym, w zróżni
cowaniach terminologicznych, w intuicyjnych regułach pozwalających lub 
wzbraniających użycia określonych terminów w określonych kontekstach, 
w złożonych powiedzeniach i przysłowiach służących kwalifikacji swo

“  Teoria definicji wskazuje tu na osobliwy typ definicji zwanych deiktyjznymi 
lub ostensywnymi (przez pokazanie). Por. J. K o t a r b i ń s k a ,  Tak zwana definicja 
deiktyczna, [W:] Logiczna teoria nauki, Warszawa 1966, s. 57—99.

80 Por.: G. R y l e ,  On Forgetting the Difference between Right and Wrong, [W:] 
Essays in Morał Philosophy, A.I. Melden (ed.), Washington 1958, s. 147—159; por. 
również H a r t m a n n ,  op. cit., s. 156 (I, 5 § „Werttauschung und Wertblindheit”); 
R. I n g a r d e n ,  Wartość estetyczna i zagadnienie je j obiektywnego ugruntowania, 
[W:] Przeżycie—dzieło—wartość, Kraków 1966, s. 128—137.

21 Do sprawy przedmiotowości poznania etycznego, w  szczególności doświadcze
nia moralnego, wrócimy przy innej okazji.
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istości sytuacji moralnych i wyodrębnianiu ich od innych, w zwrotach 
pomyślanych jako narzędzia służące rozczepianiu i przeciwstawianiu so
bie sytuacji, k tóre mając podobieństwo do moralnych mogą stwarzać po
zory identyczności z nimi. Z tej racji język potoczny przedstawiać będzie 
zawsze pierwszorzędne źródło, „zmagazynowanego opisu”, którego nigdy 
nie może lekceważyć e ty k 22. Zresztą źródła tego nigdy nie bagatelizo
wano. Nawet najbardziej odbiegające od zdroworozsądkowych intuicji 
teorie etyczne i metaetyczne usiłowały się wylegitymować zgodnością z 
językiem potocznym 2S.

Dalsze dzieło rozpoznania i opisu z nawiązaniem — bardziej lub mniej 
wyraźnym — do zdroworozsądkowego poznania i języka potocznego pro
wadzą filozofowie-moraliści, etycy i metaetycy, a na  swój sposób rów
nież etolodzy, głównie psychologowie i socjologowie moralności*4. Ele
mentem względnie nowym w porównaniu z żywiołowością potocznego roz
poznania i opisu jest tu taj zawsze próba osadzenia tego faktu w ramach 
jakiegoś system u myślowego, w ramach jakiejś teorii, k tóra fakt ten  chce 
bądź wyjaśniać, bądź go „wyprowadzić” z jakichś ogólniejszych założeń. 
Nie można zlekceważyć tego rozpoznania i świadectwa. Trzeba bowiem 
pamiętać, że najczęstszym motywem podejmowania refleksji teoretycz
nej, zwłaszcza zaś filozoficznej, motywem budowania systemu wyjaśnia

a  De facto też nigdy etycy nie lekceważyli tego źródła rozpoznań moralnych. 
Na jego materiale uprawiał refleksję etyczną Sokrates, jakkolwiek — co trzeba pod
kreślić — analiza języka potocznego była dla niego zawsze sposobem dotarcia do 
istoty rzeczywistości moralnej (tj. danej cnoty), nie poprzestawał zaś nigdy na samym 
ujaśnieniu sensu danego terminu moralnego. Taki sposób podejścia — mimo odmien
nej interpretacji rzeczywistości oznaczanej terminami moralnymi — był bliski także 
Platonowi i Arystotelesowi, a następnie filozofom wszystkich czasów pozostających 
pod ich wpływem. Por. W. J a g  er , Paideia, Ł II, Warszawa 1964; M.A. K r ą p i e c ,  
Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, s. 336—337, 514, 66—76, 126—137; M a r i 
t a i n ,  op. cit., s. 3—18; H a r t m a n n ,  op. cit., s. 119—121. Duża doza zaufania mo
ralistów średniowiecza, głównie teologów, do ratio communis tłumaczy się m. in. tym, 
że metody uprawiania etyki uczyli się oni od Arystotelesa. Tradycja Arystotelesa 
jest na swój sposób po dziś dzień żywa w  etyce Anglosasów, zwłaszcza zaś w meto
dzie wnikania w  moralny common sense przy pomocy analizy języka potocznego. 
Por.: W.D. R o s s ,  The Right and the Good, Oxford 1930 oraz Foundations of Ethics, 
Oxford 1939.

*  Znane są w  tym względzie zarówno usiłowania Kanta, a także — by przyto
czyć pozycję skrajnie przeciwną — zabiegi pozytywistycznie zorientowanych anality
ków języka potocznego, zwłaszcza Ch. Stevensona.

44 Chodzi głównie o psychologiczny i socjologiczny sondaż potocznej opinii mo
ralnej, którego wyniki — jakkolwiek nie są miarodajne dla filozoficznych rozstrzyg
nięć — to jednak mogą stanowić punkt wyjścia dla formułowania par excellence 
filozoficzno-moralnych problemów. Por.: M. W e b e r ,  Gesammelte Aufsatze zur 
Wissenschaftlehre, Tiibingen 1922, s. 467; J. L e c i  e r  q, Natural Law the Unknown, 
„Natural Law Forum”, 7(1962)1—15; L i i c k ,  op. c it , s. 7.
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jącego czy „dowodzącego”, bywa wyjątkowo ostre rozpoznanie swoistości 
danego faktu i zdumienie nad jego oryginalnością, nad jego specyficzną 
pozycją. Stąd rozpoznanie filozofa moralisty i jego rola urastają tu taj do 
rangi diagnozy „eksperta danej clziedziny”, specjalisty „ludzkiego sumie
nia” 25. Roli tej nie wolno więc nie doceniać. Pamiętając o tym  nie 
można jednak przeoczyć innej, nie mniej chyba ważnej okoliczności. By
wa mianowicie niekiedy tak, że pierwszy impuls do refleksji filozoficznej 
pochodzi z bezpośredniego styku poznawczego z dziedziną (czy aspektem) 
rzeczywistości inną niż ta, która potem iunctim wraz z innymi jest — w 
ramach tendencji do całościowych, systematyzujących ujęć — wyjaśnia
na. Stąd też może się zdarzyć i faktycznie niejednokrotnie się zdarzało, 
że poszczególny filozof zaoferuje nam „wyjaśnienie” faktu, którego wła
ściwie w jego specyfice nie zdążył zidentyfikować, rozpoznać. Chyba taka 
jest geneza różnych metafizycznych prakseologii lub felicytologii funkcjo
nujących w niektórych systemach filozoficznych pod nazwą etyki. Uwaga 
ta każe nam więc ze zrozumiałą ostrożnością korzystać dla charakterysty
ki macierzystej sytuacji moralnej z usług tych zwłaszcza filozofów, któ
rzy będąc skądinąd twórcami imponujących swą zwartością systemów, nie 
wylegitymowali się jednak dostatecznie jako eksperci „ludzkiego sumie
nia”.

Wyjątkowo bogatym i cennym źródłem rozpoznań, trafnych charak
terystyk, celnych opisów sytuacji moralnej jest literatura piękna. Jej 
twórcy umieli głęboko zapuszczać sondę do wnętrza ludzkiego i przykła
dać zwierciadło do najintymniejszych spraw człowieka oraz do jego przy
gód ze samym sobą 26. Szczególna wartość ich świadectwa płynie stąd, że 
byli oni zawsze bardziej zaangażowani po stronie „faktu człowieka” ani
żeli po stronie jakiejś z góry wypracowanej doktryny. To zresztą głównie 
wyróżnia ich od filozofów zawodowych27. Dbałość o w iem e pokazanie 
faktu sprawiła też, że pisarze umieli od dawna in actu exercito posługiwać

25 Rolę tę podkreśla współcześnie zwłaszcza W.D. Ross, jak można sądzić, nie 
bez wpływu Arystotelesa, u którego empiryczne traktowanie zagadnień moralnych 
idzie w parze z uznaniem roli eksperta w  tej dziedzinie (por. „dobrego człowieka” 
z Etyki Nikomachejskiej), w  którym z kolei nietrudno rozpoznać postać Sokratesa, 
wciąż żywą w pamięci jego ucznia Platona.

“  Literatura umiała niejednokrotnie po mistrzowsku korzystać ze zbiorowego 
doświadczenia moralnego posługując się na swój sposób jego autorytetem nie tylko 
moralnym, ale i rzec można — gnozeologicznym, teoriopoznawczym. W tej roli wy
raziciela mądrości pokoleń występował niewątpliwie chór w dramacie starogreckim. 
Por. np. Antygonę Sofoklesa.

17 Por.: W. T o d d, The Ethical Functions oj the Novel, „Ethics”, 75(1964)201_
206; L. Elektorowicz cytuje w  książce Zwierciadło w  okruchach (Warszawa 1966, s. V) 
znamienne zdanie Stendhala: „Powieść jest to zwierciadło, które przechadza się po 
gościńcu”.
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się z niezrównanym wprost mistrzostwem tymi narzędziami analizy faktu 
i jego opisu, które niekiedy dopiero na warsztacie współczesnych teorety
ków fenomenologii zostały in  actu signato wyodrębnione, zanalizowane, 
opracowane, ponazywane i umieszczone na liście oficjalnie w filozofii 
uznanych itechnik opisu 28.

Jednego jeszcze źródła rozpoznań i opisu mie możemy tutaj pominąć. 
Będą to odpowiedzi na pytanie, czym jest macierzysta sytuacja moralna, 
dawane czynem. Szeregu ludzkich czynów niepodobna bowiem zrozumieć 
inaczej, jak tylko przy założeniu jedynego, całkiem zdeterminowanego 
sensu sytuacji, w jakiej takie właśnie czyny zostały podjęte. Rola czymu 
pełni tu  sui generis funkcję wiadomej, która w kontekście równania okre
śla jednoznacznie wartość niewiadomej. Czyn podjęty w kontekście odno
śnych sytuacji moralnych daje nam  tedy doskonały wgląd w to, czym jest 
w swej treści ta sytuacja, a w każdym razie co najmniej tyle, w jaki spo
sób została ona odczytana przez tego, kto się na taki czyn zdecydował. 
Wydaje się przy tym, że wagę szczególnie wartościowego i diagnostycz
nego świadectwa będą tu  miały czyny podejmowane w okolicznościach 
dla podjęcia takiego właśnie czynu trudnych, niesprzyjających29.

Odpowiedzi: czynu, „sumienia zbiorowego”, literatury  pięknej i filo
zofii, składają się na opis-wypadkową, legitymujący się wymownym 
świadectwem zgodnego, jednoznacznego określenia konturów macierzy
stej sytuacji m oralne j30. Wystarczy nam tedy skorzystać z tego zasobu 
rozpoznania jej charakterystycznych znamion przedstawionego przez wy
mienionych „ekspertów” na przestrzeni całych pokoleń.

Otóż ten „dobry znajomy” dany ludziom raz po raz w przeżyciach,

28 Por.: M. L e v i n, Induction and Husserl’s Theory of Eidetic Variation, „Phi
losophy and Phenom. Res.”, 29(1968)1—16; por. również J. D i l m a n ,  Dostoyewski as 
Philosopher, „Philosophy”, 43(1968)280—286, zwłaszcza s. 282 i 284 („He used the me
dium of the novel”).

29 Czyn bohatera figuruje zawsze jako świadectwo złożone na rzecz wartości 
uznanej przez niego za cenniejszą od wartości życia. Tylko to bowiem czyni zrozu
miałym jego wybór, jego decyzję. Niegasnąca kariera, jaką się cieszy w  literaturze 
bohater począwszy od dramatu greckiego, na swój sposób ujawnia wartość diagno
styczną czynu jako wskaźnika rozpoznań moralnych. Por.: P l a t o n ,  Entyfron. Obro
na Sokratesa. Kriton, Warszawa 1958; W. F r a n k e n a ,  Ethics, Englewood Cliffs 
1963, s. 5.

30 Nawet dość znaczne różnice i odchylenia w  opisie faktu moralnego u różnych 
filozofów moralistów tracą swą ostrość lub nawet nikną zupełnie, gdy tylko: 1. od
różnimy w nich to, co jest opisywanym faktem, od tego, co jest już tego faktu 
interpretacją, a nadto 2. gdy uwzględni się złożoność — mimo swoistej jego pierwot- 
ności — tego faktu i związaną z tym aspektowość jego poznania. Szczególnie wymow
na pod tym względem jest opozycja — często nad miarę przerysowywana u autorów 
podręczników etyki — pomiędzy opisem macierzystej sytuacji moralnej u Kanta 
i Schelera.
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zwanych sumieniem, zostaje nam przedstawiony przede wszystkim jako 
bezwzględna powinność (lub niepowinność) spełnienia określonych jako 
dobre (lub złe) czynów. Nie mnisi tu chodzić o uzewnętrznione czyny czy 
działania. Powinność ta jest skierowana w pierwszym rzędzie do czy
nów wewnętrznych, do aktów wolnych decyzji, do postanowień31. Ję
zykowo powinność ta wyraża się takimi formułami słownymi, jak: „Po
winienem bezwzględnie czynić to (tak) oto tutaj teraz wobec ciebie, 
was...”, „Powinieneś bezwzględnie to (tak) oto tutaj teraz uczynić wobec 
mnie, niego...”, „Nie wolno mi absolutnie tak postąpić wobec niej, nie
go...”, „Sumienie mi tego kategorycznie zabrania...”, „Nie mogę na to 
pójść pod żadnym warunkiem...”.

Pojawiające się w tych kontekstach przysłówki: „bezwzględnie”, „ab
solutnie”, „bezwarunkowo”, „kategorycznie”, wskazują na różnicę, jaka 
dzieli i wyodrębnia moralne „powinienem” od innych, pozamoralnych po
winności. Te ostatnie bardzo często zresztą koegzystują z pierwszą, co 
może stwarzać pozór ich identyczności. Obecność w języku potocznym 
tych przysłówków modyfikujących sens „powinienem” i odpowiednich 
reguł ich używania w moralnych kontekstach świadczy dobitnie o obiek
tywnej potrzebie wprowadzenia ich do języka, czyli o konieczności na
rzędzi służących do odróżnienia sytuacji obiektywnie różnych: powin
ności moralnej od powinności pozam oralnej32.

81 Etyka klasyczna idąc za spostrzeżeniami Arystotelesa określa czyn ludzki 
(actus humanus, voluntarium) od strony obchodzącej etyka jako „id quod procedit 
a voluntate praelucente cognitione intellectus”. Opierając się na analizie potocznego 
języka moralnego do takiego samego wyniku dochodzi K. Frenkel w książce O poję
ciu moralności, Kraków 1927. Staranność, z jaką etycy tradycyjni określali ludzki 
czyn, tłumaczy się tym, iż jego aspekt moralny stanowił przedmiot ich zainteresowań 
jako etyków. Nie należy jednak uważać, że czyn ludzki jako taki uważali oni za 
właściwy przedmiot etyki. Był on wedle nich jej przedmiotem materialnym, nie zaś 
formalnym. Por.: O. L o t t i n ,  Morale fondamentale, Paris 1954, s. 62—72.

82 Język potoczny nie zadowala się i nie poprzestaje na terminie „dobrze”, ale 
dla merytorycznie trafnego oddania moralnych sytuacji postuluje uzupełnienie ter
minu „dobrze” dodatkiem „bezwzględnie”, „bezwarunkowo”, „zawsze”, „nigdy nie” 
itp. Sam termin „dobrze” może bowiem obsługiwać pewne sytuacje koegzystujące co 
prawda z sobą, lecz przedmiotowo różne. I tak, „dobrze jest mówić prawdę” może 
znaczyć „pożytecznie jest mówić prawdę”. Jeśliby jednak „dobrze” znaczyło tylko 
i wyłącznie „pożytecznie”, to w przypadkach, gdy mówienie prawdy nie wiązałoby się 
z pożytkiem, nie byłoby moralnie dobrze mówić prawdy. Otóż język potoczny zna 
taki sens terminu „dobrze”, który odnosi do sytuacji nie przyjmujących utylitarnego 
sensu tego terminu. Dla zaznaczenia tych przypadków posługuje się właśnie dodat
kowo modyfikującymi terminami jak „bezwzględnie”, „bezwarunkowo”. Niedostrze
ganie tego faktu potoczno-językowego prowadzi niektórych „analityków języka po
tocznego” do dość osobliwej dewiacji, polegającej na ekstrapolacji moralności do jej 
peryferiów. Tutaj zapewne należy szukać źródeł utylitaryzmu, a przynajmniej jedne
go z nich. Doskonałym przykładem literackim takiej redukcji dobra moralnego in 
aliud genus jest „etyczne credo” Kalego z W pustyni i w  puszczy H. Sienkiewicza.
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Różnica staje się zaraz widoczna, gdy uprzytomnimy sobie przypadki 
warunkowej, hipotetycznej, względnej tylko powinności. Mają one m iej
sce wówczas, gdy coś powinniśmy dlatego, że jest to niezbędny warunek 
lub nieodzowny środek osiągnięcia czegoś (celu), co skądinąd osiągnąć 
zechcieliśmy aktem  niczym nie skrępowanej, swobodnej decyzji. Jest to 
powinność środka do celu, który określamy sami dla siebie, niczym nie 
związani. Jeżeli tedy zechcę osiągnąć dany cel, winienem spełnić nieod
zowne po tem u środk i33. Widać tu  wyraźnie, że tego rodzaju powinność 
z racji środka przestaje nas zupełnie wiązać z chwilą, kiedy rezygnujemy 
z obranego celu i wybieramy inny. Jest ona po prostu uwarunkowana 
wyborem celu, stąd  właśnie warunkowa, względna. Sądy wyrażające ta
ką powinność przybierają postać okresu warunkowego: „Jeżeli chcę..., 
to powinienem”, i od czasu Kanta bywają nazywane im peratywam i hipo
tetycznymi 31.

Wgląd w macierzystą sytuację moralną ujawnia, że charakterystycz
na dla niej powinność nie jest w żaden sposób uwarunkowana od stawia
nia sobie przeze mnie samego takich czy innych celów. Nie ujawnia np. 
wcale, że powiriienem tylko dlatego tak oto działać wobec drugiego (np. 
być sprawiedliwym i prawdomównym wobec niego, szanować go), po
nieważ przez to osiągnę skądinąd powzięte przeze mnie zamiary, jak np. 
nienarażanie się na u tratę  zaufania czy przykrości, własne szczęście, do
skonałość. Nie jest to powinność li tylko z ty tu łu  środka do celu. Wręcz 
przeciwnie, wgląd w sytuację moralną poucza, że określony sposób dzia
łania wiąże mnie niezależnie od tego, że ubocznie może stanowić również 
środek do skądinąd przeze mnie obranego celu. Więcej nawet, wgląd ten 
ujawnia, że określony sposób działania wiąże mnie również wtedy, gdy 
nie obieram sobie, a nawet nie przejawiam żadnej chęci afirmowania te
go rodzaju celów, a więc gdy powinność z racji samego środka tylko zu
pełnie znika, staje się całkiem bezprzedmiotowa. Ujawnienie przypadku 
autentycznej powinności nie będącej powinnością z racji środka do ce
lu  posiada walor zabiegu wysoce diagnostycznego. Otwiera ono perspek
tywę umożliwiającą bezpośrednie dojrzenie oryginalnej, pierwotnej ce
chy macierzystej sytuacji moralnej: bezwzględnej powinności a równo
cześnie jej bezpośredniego źródła.

W przypadkach powinności warunkowej źródłem jej była wartość 
dowolnie obranego celu. Wartość ta  sytuowała się zawsze niejako „na 
zewnątrz” w  stosunku do powinności, której była źródłem. Rzecz „po
winna”, czyn „powinny” nie miały wartości „w sobie”, nabierały jej

85 Można tu mówić o powinności prakseologicznej lub teleologicznej. Por. 
O s s o w s k a ,  op. cit., s. 126 n.

M Por. I. K a n t ,  K ritik  der praktischen Yernunft, § 1.
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z racji środka dopiero do wartości zewnętrznej, będącej aktualnie przed
miotem pragnienia danego podmiotu, dowolnie — jak już podkreślono
— obranym przez niego celem. Inaczej jest w przypadku powinności mo
ralnej. Wartość będąca bezpośrednim źródłem powinności moralnej nie 
sytuuje się z zewnątrz samego pola powinności działania, lecz mieści się 
niejako w  jego obrąbie, wewnątrz. Powinienem tak  oto postąpić, ponie
waż jedynie tak  się godzi, niezależnie od jakichkolwiek dalszych, zwłasz
cza przeze mnie samego i sobie stawianych, warunków czy celów zew
nętrznych. Powinienem być sprawiedliwy wobec drugiego, powinienem 
go szanować, ponieważ względem niego po prostu tylko takie działanie 
przystoi, tylko takie działanie jestt go godne, godzi m u się, zupełnie 
niezależne od tego, czy w  danym momencie m am  ochotę potwierdzić to 
czynem czy nie, a już zupełnie niezależnie od takich celów, które okazyj
nie mogę tu  stawiać, jak ewentualne ^kurtki stąd płynące dla mnie: 
przyjemność, szczęście, naw et m oja doskonałość moralna! Widać tu  
wprost, że drugi (ty, on, ona, oni) przedstawia samym sobą taką godność 
czy wartość, która domaga się czynnej aprobaty, czynem wyrażainej 
afirmacji jego samego. Taki jego charakter wyklucza możliwość posta
wienia go w roli środka do czegoś poza nim  samym, środka do celu 
różnego od niego samego. On też udaremniał i  udarem nia zawsze próby 
ujęcia powinności moralnej jedynie w kategoriach środka do celu, czyli 
właśnie w kategoriach powinności hipotetycznej, powinności ze względu 
na coś „z zewnątrz”. Wartość drugiego, o którego tu  chodzi, domaga się 
po prostu uznania jej w  sobie, a więc w charaklterze celu dla niej samej, 
wymykając się tym samym próbom jej redukcji do celu innego poza nią. 
To bowiem oznaczałoby z miejsca postawienie jej w  roli środka, a więc 
zignorowanie tego, czym ona jest (lepiej: kim  on jest). Tej wewnętrznej, 
wsobnej wartości drugiego odpowiadać może tylko powinność aprobowa
nia tej 'wartości w  jej własnym charakterze, czyli — co jest tylko innym 
wysłowieniem tego samego — bezwzględna powinność czynnej afirmacji 
drugiego jako drugiego, bez względu na cokolwiek poza nim sam ym 36. 
Ta wewnętrzna wsobna wartość drugiego jawi się też wprost jako bez
pośrednie źródło i racja konstytutywna powinności m oralnej36. Nie bez

85 Temu rozpoznaniu dali wyraz na swój sposób stoicy znaną formułą „Homo 
homini res sacra”; por.: S e n e c a ,  Epistulae morales ad Lucilium, XCV; por. rów
nież M. A u r e l i u s ,  Meditationes, VI, 44; w  podobny sposób można by interpreto
wać powiedzenie Protagorasa z Abdery „Człowiek jest miarą wszystkiego”.

3* Znamienne, że sytuacja moralnego zobowiązania względem drugiego nie ulega 
w niczym zmianie nawet wówczas, gdyby ów drugi był gotów zrezygnować z tego, 
co mu się jako człowiekowi należy. Bezpośrednio dana racja powinności moralnej: 
własna godność człowieka jako człowieka, odsłania podstawę spontanicznie wyczu
wanej identyczności pomiędzy kultywowaniem postawy humanistycznej a troską
o kulturę moralną. Jedno i drugie to w odczuciu potocznej intuicji moralnej dwa
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powodu zauważa się, że powinności moralnej (bezwzględnej) nie spotyka 
się poza kontekstem osób i że — z drugiej strony — nie sposób się od 
niej uwolnić w kontekście osób37. Bezwzględna powinność charakterys
tyczna dla macierzystej sytuacji moralnej nie może zatem być sprowa
dzona, bez przekreślenia jej własnej swoistości, wyłącznie do powinnoś
ci z racji środka i utożsamiona bez reszty z rolą bonum utile — jak by 
powiedziano w języku szacownej tradycji. Okazuje się natomisat skore
lowana z dobrem wsobnym, z dobrem, które samo w sobie, nie ze wzglę
du na coś innego, przedstawia cel godny aprobaty dla niego samego — 
bonum honestum.

Ze względu na tak i charakter wartości będącej bezpośrednim źródłem 
i racją konstytutywną powinności moralnej, właściwą formułą językową 
dla wyrażenia tej ostatniej mię będzie postać okresu warunkowego. Jedy
ny bowiem warunek, jedyne — rzec by można — „jeżeli”, jakie w tym 
przypadku byłoby a propos, jest tego rodzaju, że zawsze jest ono obiek
tywnie spełniane, zupełnie niezależnie od woli tego, kito staje w obliczu 
sytuacji m o ra ln e j38. Tym „jeżeli” byłoby: „Jeżeli ten drugi (a także ty  
sam) jest tym, kim  (i czym) jest, człowiekiem, drugim...”. Otóż ten „waru
nek” zawsze jest spełniony bez najmniejszego wpływu na to  ze strony 
działających ludzi; jest to w arunek zawsze zrealizowany i  jako taki jest 
„zadany” obiektywnie, a  nie pozostawiony swobodnemu określeniu czy 
uznaniu działającego39. Z uwagi więc na to, że ten jedynie możliwy 
i zarazem konieczny warunek powinności moralnej zostaje zawsze obiek
tywnie spełniany, właściwą formułą językową 'dla wyrażenia tej powin
ności jest — jak by powiedział K ant — im peratyw  bezwarunkowy, czyli 
kategoryczny40. Wobec 'bowiem faktu perm anentnego spełnienia jedyne
go w arunku mogącego stanowić ewentualny poprzednik wspomnianego

sposoby wyrażania tego samego: miłości człowieka lub miłości ludzkiego, tj. tego, co 
ludzkie w człowieku. Por. starogreckie: „Jakże czarującą istotą jest człowiek, gdy 
jest człowiekiem”.

*7 Należałoby oczywiście rozważyć głębiej, czy i o ile „drugim” w sensie bezpo
średniej racji moralnej powinności mogłaby być „rzecz”. Por. M. B u  be r ,  Ich und 
Du, Leipzig 1923.

88 Por.: M.H. S z y m e c z k o ,  Cel i wzór w  etyce św. Tomasza z Akwinu  (roz
prawa doktorska przedstawiona Radzie Wydziału Filozofii KUL. w  1965 r. — maszy
nopis); por. również H a r t m a n n ,  op. cit., s. 256; na nadrzędny charakter zobo
wiązań moralnych wskazuje także R. M. H a r e, The Language of Morals, Oxford 
1952, a nawet opowiadający się za naturalizmem etycznym D.H. M o n r o, Empiri- 
cism and Ethics, Cambridge 1967, por. rozdział 17 „Morality as Over-riding”, s. 208— 
229.

89 Ludzie po prostu odnajdują się poznawczo jako uwikłani w samych siebie, 
ich ludzka godność pozostaje czymś niezależnym od ich upodobań czy kaprysów jako 
obiektywnie dana realność, jako coś „do uznania”.

40 Por. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 43.
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okresu warunkowego, jego następnik jest w sytuacji ustawicznego — 
de iure et de facto — oderwania i figuruje jako samodzielna kategorycz
na prawda 41.

Na jedną sprawę należy jednak już tu taj zwrócić uwagę. Powiedzia
no, że obrany dowolnie cel tłumaczy jedynie powinność hipotetyczną, 
powinność stosowania środka nieodzownego do osiągnięcia tego celu. 
Wskazano też, że powinność taka kontrastuje z bezwzględną powinnoś
cią działań ujawnioną w kontekstach moralnych, że tej ostatniej powin
ności niepodobna ująć w kategorii: środek—cel. Związek ten bowiem nie 
wyprowadza nas poza powinność ,,ze względu na...”. Trzeba jednak zau
ważyć, że sytuacja uległaby zasadniczej zmianie, gdyby sam cel nie był 
pozostawiony do fakultatywnego uznania, lecz sam sobą reprezentował 
wartość domagającą się aprobaty ze względu na nią samą, czyli wartość 
ustanawiającą kategoryczną powinność jej czynnego afirmowania. W tej 
sytuacji bowiem również i to, co skądinąd przedstawiało „nieodzowny 
środek” afirmowania tego celu, stałoby się również kategoryczną, a nie 
hipotetyczną tylko powinnością. Mielibyśmy zatem osobliwy przypadek 
„środka do celu”, który mimo to posiada cechę autentycznej powinności 
kategorycznej. Ponieważ sytuacja ta  zmyliła wielu, wypada przy tej 
okazji tym bardziej zwrócić uwagę na istotną, adekwatną 12 rację kate
gorycznej powinności działań, które skądinąd przedstawiają się jako ^tyl
ko” środki do celu. Otóż w tych przypadkach racją tą nie jest po prostu 
wyłącznie samo to, że dane działanie stanowi środek do celu — jak to 
ma miejsce przy powinności hipotetycznej — lecz to, że jest ono wów
czas środkiem, i to nieodzownym, do takiego właśnie, tj. domagającego 
się kategorycznej afirmacji, celu. Przez koniecznościowy związek — z 
racji nieodzownego środka — z celem, działanie to niejako uczestniczy 
w kategoryczności samego celu. Swą kategoryczność działanie-środek 
zawdzięcza jednak nie tylko powiązaniu z celem, ale charakterowi sa
mego ce lu4S. W takich przypadkach lepiej byłoby może — dla uniknię

41 Prawdą jest oczywiście, że „jeżeli” chcę dobra drugiego lub nawet jeśli sam
chcę być moralnie dobry, winienem postępować w określony sposób. Ale tym nie
mniej prawdą jest, że nawet niezależnie od tego, czy tego chcę, czy nie, powinienem
postępować w określony sposób w stosunku do drugiego już dlatego, że drugi jest
obiektywnie drugim. Faktycznie: obie sytuacje mogą zachodzić zbieżnie, gdy np. ja 
z wolnej inicjatywy jak najbardziej chcę tego, co obiektywnie powinienem czynem 
afirmować, nawet w  tym obiektywnie zadanym mi celu widzę swój własny najwyż
szy cel, najwyższe dobro, „mon tout” — jak powie Pascal. To jednak w niczym nie 
powinno przesłaniać obiektywnie istniejących między nimi zróżnicowań. Por.: J. M a-
r i t a i n ,  Neuf leęons sur les notions pretnieres de la philosophie morale. Paris 1950, 
s. 39, 84 n.

4! Należy dodać: „bezpośrednio adekwatną”.
48 Por. tamże.
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cia nieporozumień, których ofiarą padł m. in. i Kant — mówić nie tyle
0 środkach do osiągnięcia celu, jak przy powinności hipotetycznej, ile 
raczej o sposobach realizacji samego ce lu 44. Należy na to zwracać uwagę 
także dlatego, że nachodzenie na siebie w praktyce powinności katego
rycznych i hipotetycznych może łatwo prowadzić do ich utożsamienia 
na niekorzyść tych pierwszych 45.

Istnieją — na szczęście — przypadki, kiedy wzajemne współistnienie 
obu powinności się kończy i ustępuje miejsca kolizji. One właśnie naj
ostrzej uwidaczniają granicę i różnicę pomiędzy powinnością moralną
1 pozamoralną. Nic więc dziwnego, że odwoływanie się do takich sytua
cji kolizyjnych spełniało od dawna rolę metodycznego zabiegu, służące
go dla unaocznienia oryginalności i osobliwości macierzystej sytuacji 
moralnej. Celom tym  służyło ono na długo przedtem, zanim sformułowa
no zasadę „per opposita cognoscitur”, a tym  bardziej zanim teoretycznie 
opracowano i wymyślono nazwy dla takich technik fenomenologicznego 
opisu, jak wariacja ejdetyczna, uzmiennianie itp. 46 I tak  np. Sofokles w 
Antygonie okazał się niezrównanym mistrzem stosowania tej metody, 
wskazując na tak znamienne w życiu ludzkim „rozdroża miłości”, kiedy 
jedynym sposobem uznania charakteru powinności moralnej okazała się 
rezygnacja z wartości uznawanych skądinąd za „powinne”, jak powin
ność z ty tu łu  posłuszeństwa względem władzy społecznej czy z tytułu 
dbałości o to, co jest nieodzownym środkiem do osobistego rozwoju i 
szczęścia: o własne życie. Obie te powinności zostały zaatakowane na ca
łej linii. W obliczu kolizji z moralną powinnością okazały nie tylko swą 
względność i podrzędność wobec niej — ujawniły przede wszystkim jej 
inność47.

44 I tak być prawdomównym wobec drugiego, to nie tyle stosować środek właś
ciwy do celu, którym jest afirmacja drugiego jako drugiego, lecz po prostu okazy
wać w taki sposób wprost szacunek dla jego godności. Wydaje się, że właśnie Scheler 
żhipostazował do tego stopnia ów („przeźroczysty” niejako z siebie) sposób afirmo- 
wania drugiego, że jedynym już wyjściem z pułapki grożącego tu rzekomo faryzeizmu 
mogła być tylko koncepcja jawienia się wartości moralnych „przy okazji” (am 
Riicken der Handlung) dążenia do „innych” wartości. Zhipostazowana wartość moral
na (cnota) przesłoniła bowiem w jego ontologii i epistemologii wartości moralnych to, 
co w  rzeczywistości ma odsłaniać i dzięki czemu jedynie jest właśnie wartością (cno
tą) moralną. Rezultatem podobnego zhipostazowania prawa moralnego jest legalizm 
etyczny i pozostający w związku genetycznym z nim (jako przesadna reakcja) sytua- 
cjonizm etyczny.

45 Por. przypisy 34 i 43.
4,1 Por. Li e v i n, op. cit.
47 Tym tylko tłumaczyć można paradoksalność obowiązku spełnienia „świętej 

zbrodni” w przypadku Antygony. Zob. również P l a t o n ,  op. cit., objaśnienie tłuma
cza (W. Witwickiego), s. 184. Wysoce wymowna jest apologia nadrzędności i auto
nomii porządku moralnego w  etyce Jfc. Hartmanna, który nawet z racji moralnych 
postuluje ateizm (postulataischer Atheismus). Por. op. cit., cz. III, rozdz. 6, § 85.
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Jedynie na jej tle staje się też zrozumiały język, jakim przemawia 
Sokrates •— oraz tylu innych przed nim i po nim jem u podobnych — 
przed zgromadzeniem sędziów: „Ja dlatego nie mogę cicho siedzieć...’ , 
„Nie będę inaczej postępował, nawet gdybym miał nie jeden, ale sto ra
zy umrzeć” 4S, i — zwłaszcza — jego czyn: decyzja zgody na własną 
śmierć. Jedno i drugie staje się zrozumiałe, dorzeczne jedynie przy 
założeniu, że sens tego języka i sens czynu konotują bezwzględną po
winność czynnej afirmacji wartości, która nie toleruje — w przypadku 
kolizji — żadnych innych obok siebie. Eliminując ten sens musielibyśmy 
w konsekwencji uznać całą sytuację moralną, w jaką Sokrates był uwi
kłany, za zupełnie niezrozumiałą, podobnie też i język służący do jej 
wyrażania oraz opisania. Wówczas jednak musielibyśmy stanąć jako śle
pi w opozycji do tych wszystkich, którzy ten język i ten czyn doskonale 
rozumieli i rozumieją, a także na  niego przez całe pokolenia się powołu
ją. Wydaje się też, że trudno szukać lepszej „definicji deiktycznej” bez
względnej powinności moralnej od tej właśnie, jaką zademonstrował 
Platon w Obronie Sokratesa, definicji, będącej rezultatem  współgry 
wskazywania słowa i czynu w taki sposób na „niewiadomą” macierzystej 
sytuacji moralnej, że w kontekście tego słowa i tego czynu staje się ona 
„wiadomą”. A przecież — na co nie bez pokrycia się wskazuje — po
dobnych definicji dostarczają nam bez przerw y jacyś Sokratesowie.

Z bezwzględnością powinności moralnej wiąże się bezpośrednio to, że 
obowiązuje ona bezwyjątkowo, zawsze, i że w rezultacie tego ustanawia 
ona w przypadkach kolizyjnych sytuacje „bez alternatyw ”, „bez wyjścia”. 
W przypadku konfliktu bowiem każda alternatywa okazuje się moralnie 
nie do przyjęcia, a więc nie jest alternatywą. I znowu te aspekty powin
ności moralnej zostały ze szczególną bystrością podpatrzone, zanalizowane 
a także opisane w literaturze pięknej. W tych sytuacjach podkreśla się 
zwłaszcza paradoks nieposiadania wyboru a zarazem wolności. Obowiązek 
moralny z jednej strony nie pozostawia swobody wyboru, z drugiej — 
nie tylko nie odbiera człowiekowi wolności, wręcz przeciwnie, prowokuje 
niejako do jej maksymalnego potwierdzenia, podsuwając mu niezwykłą ku 
temu i jedyną w swym rodzaju szansę49, choć zarazem wymaga to nie
zwykłej mobilizacji energii wewnętrznych. Dialektyczna sytuacja szeregu 
alternatyw stojących otworem jako możliwe wyjścia dla wolności czło
wieka, który równocześnie widzi się — mimo to — bez wyjścia, posiada 
znowu charakter podniety do szukania rozwiązania jej „antynomii”. Roz
wiązanie leży w pokazaniu, że wszystkie wyjścia poza jedynym są pseudo-

48 Zob. P l a t o n ,  op. cit., s. 112.
*“ Egzystencjaliści mówią w  tych przypadkach o „odwadze bycia” („Courage 

to be”, P. Tillich).
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wyjściami, to jedno zaś jest takie, że wybrać go co prawda — będąc wol
nym — nie muszę, ale zarazem bezwzględnie winienem użyć wolności w 
taki sposób, by je właśnie wybrać. I znowu sytuacja ta  posiada semiotycz- 
nie sens deiktyczny. Pokazuje, co to znaczy bezwzględna powinność mo
ralna, określając przy okazji nie mniej jednoznacznie istotę ludzkiej wol
ności i jej granice. Ten sens chciał odsłonić Platon, pokazując w zakończe
niu Kritona sytuację Sokratesa w więzieniu jako sytuację bez wyjścia 
dokładnie w tym  właśnie momencie, kiedy przyjaciele mu to wyjście 
umożliwili i zaoferowali 50. Zakończenie to może znowu służyć jako wzor
cowa definicja „przez wskazanie” sensu powinności moralnej. Taki sam 
efekt osiąga J. Steinbeck pokazując nam nas samych w Na wschód od 
Edenu jako wolnych — jeden z głównych nurtów powieści to fascynująca 
analiza biblijnego słowa „thimszel”, tj. „możesz” — a zarazem postawio
nych w „matni dobra i zła” . Podobne zabiegi stosuje w swej dramaturgii 
F. Diirrenmatt uzyskując nie mniejsze efekty, a w sytuacji trzech uczo
nych z Fizyków, którzy są „w więzieniu, ale wolni”, trudno nie dostrzec 
aluzji do sytuacji Sokratesa w Platonowym Kritonie. Sukces artystyczny, 
ale i żywe przyjęcie przez szerokie kręgi odbiorców twórczości literackiej 
obu, przykładowo zresztą tylko wymienionych autorów, świadczą nie tylko 
i nie przede wszystkim o tym, że udało im się coś nowego ludziom powie
dzieć, ile raczej o tym, że mówią oni o sprawach skądinąd już dobrze zna
nych, że przedstawiają ludziom ich „dobrego znajomego” . Właśnie główna 
ich zasługa leży w tym, że tak doskonale go ukazują. Tylko tak można 
bowiem wytłumaczyć ten niesłychanie bliski kontakt obu artystów z ma
sowym odbiorcą, kontakt, którego może im pozazdrościć niejeden z zawo
dowych filozofów. Ten „dobry znajomy” to bezwzględna powinność czyn
nej afirmacji kogoś w drugim czy w sobie samym 61.

Nie jest to zapewne wyczerpujący opis macierzystej sytuacji moralnej. 
Nie do niego zresztą zmierzaliśmy, jakkolwiek w dalszym ciągu naszej 
analizy powrócimy nieraz jeszcze do naszkicowanego wątku. Chodziło nam 
tutaj tylko o jednoznaczne wskazanie, o dostateczne wyodrębnienie i po
kazanie macierzystej sytuacji moralnej. Cel ten — jak się zdaje — został 
osiągnięty. Wystarczająco pokazano originale datum morale, a w każdym 
razie najbardziej charakterystyczny, podstawowy rys faktu moralności. 
Zwrócono również uwagę na typowe konteksty sytuacyjne, w jakich się 
owo datum najdobitniej w swej swoistości i oryginalności ujawnia.

Mimo to nie uwzględniliśmy jak dotąd jednej okoliczności, która dla 
tych kontekstów, a więc dla faktu żywej moralności — a przecież innej

50 Por. P l a t o n ,  op. cit., s. 180.
51 Tuż obok należałoby postawić dzieła Camusa, zwłaszcza jego Dżumę.
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nie ma, a w każdym razie inna nie byłaby moralnością! — jest szczególnie 
znamienna.

Celem naszej charakterystyki macierzystej sytuacji moralnej nie mogło 
być odkrycie czegoś nowego, ponieważ bezwzględna powinność określo
nych spełnień okazuje się aż nadto „dobrym znajomym” dla ludzi. Tym 
niemniej wypada nam również stwierdzić, że nawet ta  „dobra znajomość” 
nie załatwia jeszcze wszystkiego. Owszem, to pierwsze rozpoznanie i za
poznanie się z „dobrym znajomym’” wprowadza z miejsca w nowy krąg 
życiowych kłopotów i teoretycznych niepokojów, jakich on ludziom do
starcza i jakie chyba nie bez racji nazwano „przeklętymi problemami” 52.

Nie od dziś wiadomo, jakkolwiek współczesna teoria poznania rzuciła 
na tę  sprawę wiele światła, że poznanie przedmiotu wiąże się ściśle z jego 
uznaniem. Uznanie nie jest tylko biernym, neutralnym  stwierdzeniem, 
poznawczym przyjęciem do wiadomości, lecz zaangażowaniem się całoś
ciowym podmiotu po stronie poznanego przedmiotu ss. Jest personalnym 
aktem afirmacji prawdy.

Sprawa ta  staje się szczególnie aktualna w  moralnych kontekstach. 
Zauważmy, że zwłaszcza w opisanych wyżej przypadkach „bez wyjścia” 
chodzi zazwyczaj o sytuacje życiowe trudne, niekiedy wręcz dramatyczne, 
stwarzające dla uwikłanych w nie osób tragiczne „rozdroża miłości”, wy
magające postawienia wszystkiego, nawet życia, na jedną kartę. Podjęcie 
w takich warunkach wymaganej przez powinność moralną decyzji nie do
konuje się bez wewnętrznych napięć i zmagań. Nieodłączną z kolei kom
ponentę tych ostatnich stanowią rozterki i niepokoje natury poznawczej. 
Są to więc momenty stwarzające niemałą pokusę dla kwestionowania 
uznanych skądinąd oczywistości. Tu także jawią się często opisywane w 
odnośnej literaturze próby „przewartościowania wszelkich wartości”, a na
wet próby „zakwestionowania powinności czegokolwiek w ogóle”. W ta
kim właśnie praktycznym i teoretycznym milieu, w „środowisku faktu 
moralnego”, jako jego dopełnienie i niejako zwieńczenie, powstają samo
rzutnie pytania, w których rozpoznajemy pytania etykotwórcze, właściwe 
problemy — przynajmniej in nuce — postulowanej przez fakt moralności 
etyki.

W sytuacjach kolizyjnych bezwzględna powinność moralna domaga się 
ode mnie czynów, oznaczających nieraz rezygnację z pewnych wartości na

61 Por. R. P r z y b y l s k i ,  Dostojewski i „przeklęte problemy”. Od „Biednych 
ludzi” do ,Zbrodni i kary”, Warszawa 1964.

55 Zwraca się w  tym kontekście uwagę na niebezpieczeństwo dla obiektyw
ności badań płynących z braku gotowości uznawania wszelkich „zweryfikowanych” 
informacji o przedmiocie. Mówi się tu o rzetelnej lub nierzetelnej postawie badacza. 
Por.: R.M. C h i s h o l m ,  Theory of Knowledge, Englewood Cliffs 1966, zwłaszcza 
zaś „Knowledge as an Ethical Concept”, s. 11—14.
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całe życie lub naw et rezygnację z samego życia. Mam tylko jedno życie. 
Chcę żyć. Ale kontynuować życie, znaczy dla m nie tu  i teraz sprzeniewie
rzyć się bezwzględnemu: „Powinienem to oto!”. W erdykt sumienia jest tu 
zupełnie jednoznaczny, jasny. W tym  wypadku jego ,proste stwierdzenie, 
jego asercja, wymaga jednak ode m nie tak  wiele, że zaczyna mi to nie w y
starczać. Nie zadowala mnie więcej zwykłe jego świadectwo: „Powinieneś 
to oto!”. Chcę wiedzieć: „Dlaczego winienem to oto?”, „Dlaczego np. nie 
zrzucić ciężaru, jaki nakłada na mnie m oralna powinność?”, „Dlaczego 
mam jej podlegać?”, „Z jakich powodów?”, „Czy tu  nie można już nic 
zmienić?”, „A jeśli nie, jeśli mam już dźwigać ciężar, jaki powinność mt 
nakłada, a naw et życie oddać dla uczynienia jej zadość, to... dlaczego?”. 
Sumienie stwierdza co prawtda wyraźnie: „powinieneś”, lecz nie mówi, 
przynajmniej równie wyraźnie i mocno — dlaczego powinienem? Tym
czasem ja  nie mogę w  tej sytuacji nie odczuwać nieodpartej potrzeby ta
kiej odpowiedzi na to właśnie pytanie, z tych samych powodów, dla których 
nie potrafię się obejść bez jego postawienia. Stawiając to pytanie, stwier
dzam tym samym niedoskonałość wiedzy, jaką daje prosta asercja oparta
o doświadczenie. Potrzebuję jej wzmocnienia przy pomocy takich gwa
rancji, które pozwolą mi niejako unieść ciężar bezwzględnej aż do granic 
ignorowania życia powinności moralnej. Stawiając je wyrażam egzysten
cjalną potrzebę takiej na nie odpowiedzi, która będzie zdolna usunąć stan 
zakwestionowania, a więc odpowiedzi na miarę tego zakwestionowania, od
powiedzi na tyle mocnej, by umożliwiła pytającem u podjęcie trudnej 
decyzji z przekonaniem o jej absolutnej słuszności54. Dopiero taka odpo
wiedź bowiem będzie na m iarę tego pytania, jakie powstało w  związku 
z danym faktem, w  zderzeniu z wymaganiem bezwzględnej powinności 
moralnej. Dopiero taka odpowiedź będzie więc n a  m iarę i pytania, i fak
tu, który do niego prowokuje.

Wobec znamiennego „dorównania” charakteru pytania wyrosłego na 
gruncie faktu moralnego do charakteru postulowanej przez nie odpowie
dzi trzeba jej cechy wyczytać z cech pytania. Zauważmy więc, że w oma
wianej wyżej sytuacji życiowa rozterka nie znajduje właściwego ujścia 
dla siebie w pytaniu: „Jak winienem postąpić?”, czy: „Co powinienem 
wybrać?”. Tu bowiem bywa — przynajmniej niekiedy — zupełnie jasne, 
że np. umrzeć. Trudność rzeczona nie wyraża się więc pytaniem typu

54 Por.: B l a n s h a r d ,  op. cit.; J.R. C a r n e s ,  Why Should 1 Obey The Law?, 
„Ethics”, 71(1960)14—26; K. B a i e r ,  The Morał Point of View: A Rational Basis of 
Ethics, New York 1958, rozdz. 12; „Why Should We be Morał?”, s. 208—320. Eg
zystencjalną stronę pytań typu „dlaczego?” z właściwą mu mocą podkreśla F. 
Nietzsche w  zdaniu: Wer ein „Warum” zu leben hat, ertragt fast jedes „Wie”. Cyt. 
za V.E. F r a n k i ,  Sita do życia, „Znak”, 18(1967) 42.
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„Co?”, jakkolwiek i takie pytania często padają w  kontekście faktu mo
ralnego 5S. Nie chodzi tu, innymi słowy, o pytanie wyrażające niedosko
nałość posiadanej wiedzy w zakresie informacji, czyli co do treści, nie cho
dzi więc o pytanie-postulat domagający się rozszerzenia informacji. Pyta- 
nie-udręka jest tutaj zupełnie innego typu metodologicznego. Dotyczy ono 
wprost tego, co się skądinąd stwierdza jako fakt: „Dlaczego w ogóle cokol
wiek winienem niż nic?”. A więc już nawet nie tylko: „Dlaczego to oto 
winienem?”, ale: „Dlaczego w ogóle cokolwiek — czymkolwiek by nie było 
to, co powinienem?”. Kwestionuje się tu  zatem niejako sam fakt, że się 
w ogóle cokolwiek powinno. Pytanie to jest więc przede wszystkim wyra
zem niedoskonałości odnośnej wiedzy w  zakresie stopnia asercji. Więcej, 
jest w tym przypadku wyrazem jakby votum nieufności względem tej 
wiedzy i w związku z tym  postulowaniem — odpowiednio do zakwestio
nowania — maksymalnego wzmocnienia tejże asercji, tj. aż do punktu, 
w którym zostanie uchylony wszelki powód dalszego stawiania czy pod
trzymywania pytania. Otóż punkt ten zostanie osiągnięty dopiero z chwilą 
wykazania, że dany doświadczalnie fakt nie może być inny, aniżeli jest, 
że musi być taki, jaki jest. Pytanie nasze jest tedy postulowaniem odpo
wiedzi o charakterze koniecznościowym, apodyktycznym.

Istotnie, ludzie, nie oglądając się wcale, czy jest to możliwe czy nie, 
domagają się — aby móc po ludzku żyć — tak nieodwołalnego, apodyk
tycznego „dlatego”, które by im umożliwiło udźwignąć każde „to” . Bez
względność, z jaką ich nagabuje powinność moralna, wzywa ich niejako 
do kierowania pod jej adresem pytań tak dalece ją kwestionujących, że 
jedynie apodyktycznie zasadna na nie odpowiedź będzie w stanie je uchy
lić, będzie odpowiedzią na miarę i pytania, i prowokującego do niego faktu.

Podjąć to pytanie życia, to w takim  razie podjąć zadanie udzielenia —

55 Teorie etyczne wyrosłe wokół tego pytania mają więc swą przedmiotową 
podstawę. Pozostaje jednak problem, czy taka teoria etyczna jest adekwatna w 
stosunku do fundamentalnej problematyki wyrastającej spontanicznie na gruncie 
doświadczenia moralności. Co więcej, trzeba pytać, czy uwzględnia ona najbar
dziej doniosłe spośród pytań na tym gruncie powstałych. Wydaje się, że metodo
logiczną adekwatność propozycji etycznych należy oceniać nie tylko z punktu w i
dzenia udzielenia zasadnej odpowiedzi na podjęte przez danego autora pytanie 
etyczne, ale również, a nawet przede wszystkim, z punktu widzenia respektowania 
przez niego integralnej problematyki wyrastającej żywiołowo już na gruncie po
tocznego poznania wokół doświadczalnie danego faktu moralności. Należy staran
nie badać, czy autor danej propozycji etycznej postawił sobie w ogóle tego rodzaju 
problem metodologiczny, a jeśli zawężył zakres przedstawionej teorii etycznej, czy 
uczynił to w  sposób świadomy i jakie racje podał za takim zawężeniem. Wydaje 
się, iż np. tego kryterium nie brano jak dotąd pod uwagę przy ocenie takich pro
pozycji etycznych i metaetycznych, jak np. propozycja T. Czeżowskiego czy T. Ko
tarbińskiego.
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co najmniej — odpowiedzi o charakterze apodyktycznym, a to z kolei 
oznacza podjęcie obowiązku pokazania, w  jaki sposób odpowiedź taka, 
czyli apodyktyczna wiedza o bezwzględnej powinności moralnej, jest moż
liwa. Jeśli jednak, jak się okazuje, pytanie to jest poszukiwanym przez 
nas problemem etykotwórczym — a przynajmniej jednym z tych, bez któ
rych problematyka etyczna zostałaby zubożona o najbardziej palący pro
blem ujawniony przez fakt moralności — to w takim razie wśród cech 
znamionujących swoistość metodologiczną etyki nie może zabraknąć jed
nej: apodyktyczności. Wykazać zatem: W jaki sposób możliwa jest etyka?
— oznacza co najmniej przedstawić efektywną metodę rozstrzygnięcia py
tania: W jaki sposób możliwa jest apodyktyczna wiedza o bezwzględnej 
powinności moralnej, czyli wiedza ostatecznie ją  uzasadniająca?

§ 3. EMPIRYCZNOŚĆ I OGÓLNOŚĆ ETYKI

Postawione w ostatnim paragrafie pytanie daje także wgląd w inny 
jeszcze aspekt macierzystej sytuacji moralnej. Stanowi ono bowiem nie 
tylko wyraz prostego zdziwienia wobec faktu osaczenia człowieka przez 
bezwzględną powinność moralną. Jest często również wyrazem niesku
teczności i iluzoryczności prób uwolnienia się w praktyce życia od „matni 
dobra i zła”. Pytanie: „Dlaczego w ogóle cokolwiek powinienem?” — sta
nowi mianowicie nie tyle punkt startu  dla prób stanięcia „poza dobrem 
i złem”, ile raczej — i to niepomiernie częściej — skutek i wyraz ich nie
powodzenia, wyraz fiaska usiłowań przełamania kręgu dobra i zła, czyli 
wyraz kapitulacji wobec jego realności. Przez to samo właśnie fakt tego 
pytania, równie realny co konkretny, staje się sui generis testem realności 
i konkretności tego, czego dotyczy: realności macierzystej sytuacji moral
nej. Fakt tych pytań i charakter tego faktu świadczą, że przedmiot, który 
do nich prowokuje, jest nie mniej realny i konkretny, jak one same, a nad
to, że jest w swej realności i konkretności bezpośrednio dany, czyli po
znawczo ujmowany, wywołując całkiem określone przeżycia, a nawet sta
nowiąc ich istotną treść. Pytania tego nie stawiają przecież przede wszyst
kim uczeni, filozofowie. Stawiają je ludzie w ich własnych, całkiem 
określonych, niekiedy wręcz dramatycznych sytuacjach życiowych. Real
ność i bezpośrednia ujmowalność (bezpośredniość ujęcia poznawczego) 
przedmiotu: macierzystej sytuacji moralnej, to dwa wewnętrznie ze sobą 
związane aspekty tej sytuacji, na które obecnie chcemy zwrócić baczniej
szą uwagę w dalszej charakterystyce faktu moralnego.

Zgodnie z przyjętą metodą chcielibyśmy sprawę realności faktu moral
nego przedstawić tak, jak ona się odzwierciedla w rozpoznaniach ludzi: 
w ich czynach, w  ich języku, a także w ich reakcjach na to, co mówią
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0 ich rozpoznaniach literatura piękna i filozofia. W uważnym śledzeniu
1 podpatrywaniu tych rozpoznań widzimy bowiem jedynie efektywną dro
gę nakreślenia metodologicznego obrazu etyki aspirującej do spełnienia 
tych funkcji, jakie nakłada na nią samo życie.

Ludzie są przekonani, że przedmiotem „przetargów”, jakie prowadzą 
z sobą w omawianych sytuacjach, nie jest fikcja, lecz obiektywna, bezpo
średnio im dana realność, związana nierozerwalnie z ich ludzkim sposobem 
egzystencji. Ten aspekt macierzystej sytuacji moralnej ujawnia fakt spo
rów moralnych wśród ludzi. Chodzi tu  o wymówki, uwagi, wyrzuty, pre
tensje typu: „Dlaczego zająłeś to miejsce?, Ja  byłem pierwszy”, „Przy
rzekłeś to zrobić, a nie zrobiłeś”, „Gdyby ktoś tak tobie, jak ty  jemu”, 
„Dlaczego tem u nie zapobiegłeś, skoro wiedziałeś z góry, co z tego może 
wyniknąć?”. Ludzie mówią codziennie te i tym  podobne rzeczy, zarówno 
ludzie wykształceni, jak i ludzie prości, zarówno dzieci, jak i dorośli. 
W tych uwagach uderza przede wszystkim, że człowiek, który je czyni, 
nie chce przez to tylko powiedzieć, iż postępowanie drugiego człowieka 
mu się nie podoba, lecz powołuje się przy tym  na pewną regułę postępo
wania, której znajomość u  drugiego zakłada 56. I rzeczywiście, cała „reak
cja obronna” drugiego potwierdza całkowicie trafność „domysłu” napast
nika. Stara się on tłumaczyć, usprawiedliwiać, wykazać, że albo nie uchy
bił powinności (zajął miejsce w kolejce, zanim zjawił się autor nieprzy
chylnej względem jego postępowania uwagi), albo też powołuje się na 
szczególne okoliczności, z góry go niejako stawiające poza zarzutem (np. 
inwalida). W każdym razie, zarówno w  przypadku ataku, jak i obrony — 
stwierdza się i potwierdza jedno: istnienie i bezpośrednia znajomość tego, 
co ich teraz oto obowiązuje. Uznaje się przedmiotową realność powinności 
moralnej, a przekonanie to jest nieodzownym warunkiem sensowności 
tego typu rozmów, sporów i sprzeczek, powielanych zresztą na krocie spo
sobów w codziennej praktyce współżycia ludzi ze sobą. „Gdyby ludzie 
tego założenia nie przyjmowali, mogliby ze sobą walczyć jak zwierzęta — 
zauważa C. S. Lewis — lecz nie mogliby się ze sobą spierać, tj. usiłować 
wykazać jeden drugiemu, że nie ma słuszności” 67. Sam fakt sporów wska
zuje na istnienie podstawy umożliwiającej zaistnienie w  ogóle takiego 
faktu. Jest nią przekonanie o istnieniu niezależnie od upodobań czy chęci 
spierających się stron obiektywnej m iary właściwego postępowania, a więc 
przekonanie, że apodyktyczna powinność określonych postąpień jest nie
zależną od nich realnością. Następnie fakt samorzutnego odwoływania się 
w sytuacjach spornych do niej i równie żywiołowego usprawiedliwiania

66 Por. C.S. L e w i s ,  O wierze i  moralności chrześcijańskiej, Warszawa 1959, 
s. 19 n.

67 Tamże, s. 20.
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się wobec niej odsłania ją, obok przekonania o jej istnieniu, że jest ona 
wprost, bezpośrednio znana zaangażowanym w  spór stronom. Gdyby było 
inaczej, wówczas występujący z zastrzeżeniami natury moralnej poczu
wałby się najpierw  do obowiązku ujawnienia swemu partnerowi powin
ności tego czynu, którego od niego oczekuje i za brak którego go piętnuje. 
Starałby się też może przekonać przedtem, czy jego partner zdołał się już 
zapoznać z tym, co go obowiązuje, lub czy nie zdążył nabytej w tym  za
kresie wiedzy zapomnieć58. Tymczasem ani on tego nie czyni, ani zaata
kowany niczym nie zdradza, by czegoś podobnego oczekiwał. Wręcz prze
ciwnie, podejmowana z miejsca próba usprawiedliwiania własnego postęp
ku wskazuje, że „rzecz”, o k tórą chodzi, jest mu dobrze znana i że tej 
znajomości nie nabywa się przez mozolne uczenie się ani nie traci przez 
zapomnienie. Okoliczność więc, że ewentualność nieznajomości czy zapom
nienia nie jest nigdy brana pod uwagę, świadczy o tym, że omawiana 
realność jest znana dzięki bezpośredniemu z nią obcowaniu, że jest dana 
wprost w swym konkretnym  wymaganiu.

Zjawisko sporu moralnego jest nie tylko faktem łatwo stwierdzalnym, 
ale nadto niezmiernie częstym, nagminnym, powszechnym. Jeśli tedy nie
odzowną implikacją jego zachodzenia jest przekonanie o realności powin
ności moralnej, to z kolei powszechność tego faktu  stanowi niebagatelny 
wskaźnik obiektywnej wartości poznawczej samego tego przekonania. Nie
wiele nawet można wskazać przekonań, będących w równie korzystnej 
sytuacji, jeż*eli idzie o zakres ich społecznej, publicznej kontroli. Trzeba 
nadto zdać sobie sprawę, że konsekwencją zakwestionowania realności po
winności moralnej musi być uznanie wszystkich bez w yjątku sporów mo
ralnych, począwszy od sprzeczki o miejsce w kolejce aż do debaty polity
ków na szczeblu międzynarodowym, a więc większości dyskusji toczonych 
między ludźmi, za zjawisko irracjonalne, pozbawione sensu, zawdzięcza
jące swe powstanie i trw anie zbiorowej ilu z ji59.

Przedmiotową realność powinności moralnej i bezpośredniość jej po
znawczego ujęcia ujawniają nie tylko spory moralne toczone pomiędzy 
ludźmi. Na tę  realność i bezpośredniość jej dania wskazują również zwady 
moralne poszczególnego człowieka z samym sobą. Całego szeregu faktów 
z forum jego wewnętrznych zmagań nie dałoby się zupełnie pojąć, gdyby 
zaprzeczyć przedmiotowej realności powinności moralnej, warunkującej 
ich zachodzenie. Brak tego przedmiotowego punktu odniesienia pozbawia
łoby je z miejsca tak bardzo dla człowieka realnego, niekiedy aż drama
tycznie realnego sensu faktów takich, jak sprzeniewierzenie się, zbrodnia, 
upadek, wina, skrucha itp. Dramatyczna, a niekiedy wręcz tragiczna real

88 Por. R y l e ,  op. cit.
"  Por. T. G e i g e r ,  Evaluational Nihilism, „Acta Sociologica”, 1(1955)18—26.
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ność tych kategorii zakłada co najmniej taką samą realność ich warunku 
sine qua non: warunku, bez którego nie byłyby one tym, czym są, bez 
którego wcale by ich nie było, a także nie można by ich wcale doświad
czać, jak ich się faktycznie doświadcza. W arunkiem tym  znowu: realność 
powinności moralnej 8#.

W tych wewnętrznych kontekstach realna przedmiotowość powinności 
moralnej zaznacza się bodaj najdobitniej w  pokazanych już poprzednio 
przypadkach sytuacji impasów, sytuacji „matni dobra i zła”, czyli sytuacji 
„bez alternatywy”, „bez wyjścia”. Wszędzie tam bowiem powinność mo
ralna jawi się jako coś, co osacza człowieka niejako z zewnątrz. Jawi się 
ona jako rzeczywistość zewnętrzna w stosunku do niego poznawczo (choć 
nie bytowo), zarówno jako do podmiotu poznania jak i do podmiotu wol
nego chcenia oraz działania.

Jakkolwiek jest oczywiste, że człowiek dostrzega moralną powinność 
określonych postąpień jedynie w ramach odpowiednich przeżyć poznaw
czych, w ramach świadomości — pod tym  względem sytuacja jest zresztą 
identyczna z poznaniem wszelkich innych przedmiotów — to jednak na
wiązuje on bezpośredni kontakt poznawczy z samą powinnością, nie zaś 
z świadomością powinności czy z przeżyciem powinności. To sama powin
ność staje wobec niego znienacka, zaskakuje go poniekąd w poznaniu. 
Prawda, że jest ona dostępna jedynie w przeżyciu poznawczym, w świa
domości poznawczej, lecz to ona sama — nie jej przeżycie czy jej świa
domość 61 — jest tym przedmiotem, który podmiot poznania wprost reje
struje. Świadomość poznawcza podmiotu ujawnia mu właśnie powinność 
czegoś, lecz jej ani nie ustanawia, ani nie stwarza. Ona mu czyni ją jedy
nie — poznawczo tylko! — obecną. Obiektywna realność powinności jest 
warunkiem możliwości jej świadomości, warunkiem jej i jako faktu, i jako 
takiego faktu. Podobnie zresztą poznawcze przeżycie zieleni tego oto liścia 
nie ustanawia bynajmniej jego zieleni, to zieleń czyni możliwym jej prze
życie. Byłoby też opaczną rzeczą wyciągać wniosek o ustanawianiu zieleni 
in statu rei przez odnośne przeżycie poznawcze z tego niezaprzeczalnego 
skądinąd faktu, że zieleń nie jest nam nigdy inaczej dana, jak tylko w tym 
przeżyciu.

Zewnętrzność powinności w stosunku do świadomości, do człowieka 
jako podmiotu poznania, ujawnia się bodaj najwyraźniej w tym, że czło
wiek potrafi przeżyć niekiedy całe dramaty moralne z dramatem swego 
życia włącznie bez zwrócenia w ogóle uwagi na to, że sceną tych drama

60 Mógłbym się bowiem zupełnie nie przejmować o powinność, która nie jest 
realna, która nie dotyczy realnie mnie. Por. S c h l i c k ,  op. cit., s. 132.

61 Można rzec, że świadomość (uświadomienie obiektywnie danej) powinności 
jest warunkiem, lecz nie racją (przyczyną) przeżycia powinnościowego, ogólniej — 
warunkiem, lecz nie racją przeżycia moralnego.
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tów bywa zawsze jego własna poznawcza świadomość. Potrzeba mu do
piero osobnego aktu refleksji, aby sobie zdać z tego sprawę, iż powinność 
moralna nie jest tu  żadnym wyjątkiem. Podobnie jest w przypadku innych 
„przygód” z sobą, innymi, światem. We wszystkich świadomość uobecnia 
nam  odnośne przedmioty wprost (jest ona tym „quo”, którym poznajemy), 
nie zaś dopiero za „pośrednictwem” uświadomienia sobie swego własnego 
horyzontu („quod”). Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu  także okolicz
ność, że ludzie bardzo często uświadamiają sobie po upływie dłuższego 
czasu, że w dokładnie określonym momencie w przeszłości powinni byli 
coś, czego sobie wówczas nie uświadomili, z powodu czego jednak teraz 
czują jakąś skruchę, winę: „Powinienem był o tym  wiedzieć..., uświado
mić to sobie”.

Tego rodzaju „zewnętrzność” powinności w stosunku do świadomości 
poznawczej, jej oporność względem niej, okoliczność, że świadomość nic 
nie może zmienić w obrazie i charakterze powinności, jak tylko biernie go 
zarejestrować, odtworzyć, odczytać — wszystko to wskazuje na powinność 
jako na przedmiotową realność, rzeczywistość, jakkolwiek jest to specy
ficzny rodzaj rzeczywistości. W takim też realnym specyficznym dla sie
bie charakterze jest ona bezpośrednio odbierana przez ludzi w odnośnych 
przeżyciach, zwanych sumieniem, i taki tylko odbiór pozwala znowu na 
zrozumienie konkretnie oraz realnie przeżywanych przez nich faktów 
z dziedziny sumienia. Negacja ich realności musiałaby prowadzić do uzna
nia za iluzję i pomyłkę czegoś, w  czym ludzie widzą świat swych najbar
dziej własnych i dogłębnych przeżyć i do uznania ludzi za ofiary tejże 
iluzji. Stwierdzenie omyłki w zakresie rozpoznania powinności zakłada 
bowiem jako warunek swej możliwości różnicę pomiędzy powinnością 
i jej świadomością. Nieprzyjęcie tej różnicy prowadzi konsekwentnie do 
zaprzeczenia faktu istnienia tego rodzaju błędu. Znamienne, że przedsta
wione ludziom pełne pomysłowości próby umieszczenia realności powin
ności „wśród baśni” i prezentowane im oferty wyzwolenia się od „iluzji 
absolutnej moralności” są traktowane przez nich jako niepoważne, choć 
może ciekawe igraszki intelektualne, a do ich autorów odnoszą się z wy
rozumiałą pobłażliwością62. Z nieodmienną też obojętnością reaguje po
toczne poczucie realizmu powinności moralnej zarówno na „bunty”, jak 
i „nawrócenia” występujących przeciw niemu filozofów.

6! Tę krytyczną pobłażliwość wobec swych wcześniejszych, niedojrzałych po
glądów wykazują zresztą niekiedy „nawróceni” na realizm aksjologiczny dawni 
zwolennicy nihilizmu aksjologicznego (wartościom nie odpowiada nic a parte rei). 
Do nich można zaliczyć B. Russela, który pod wpływem szokujących informacji na 
temat zbrodni hitlerowskich miał powiedzieć: „Trudno stojąc na progu komory ga
zowej uważać za swe etyczne credo zasadę: »De gustibus nil disputandum«”. Wy
powiedź tę, znaną mi dzięki M. Ossowskiej (seminarium teorii moralności w  UW), 
cytuję na własną odpowiedzialność.
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Realność powinności moralnej ujawnia się także w jej zewnętrzności 
i nadrzędności względem wolności człowieka. Na ten aspekrt zwracano 
zresztą wielokrotnie uwagę. Pokazywano, że człowiek „może, nie musi 
czynić dobra, które czynić bezwzględnie powinien”, podobnie, że „może, 
nie musi czynić zła, którego czynić bezwzględnie nie powinien” . Jeśli 
urzeczywistni dobro, urzeczywistni je z własnej inicjatywy, nie z ko
nieczności. Będzie jego sprawcą, autorem. Podobnie z urzeczywistnieniem 
zła. To „możesz, nie musisz” służyło i ciągle służy do pokazania wyróż
nionej pozycji człowieka w  świecie widzialnym i jego w  nim nadrzęd
ności. W tym „możesz, nie musisz” ujawnia się bowiem nieznana poza 
światem ludzi wolność. Ale to samo „możesz, nie musisz” — na co także 
zwracano uwagę — ujawnia równocześnie granicę ludzkiej wolności. 
Człowiek może, nie musi czynić dobra, które bezwzględnie czynić po
winien, podobnie może, nie musi czynić zła, którego czynić bezwzględnie 
nie powinien, nie może jednak określać, co jelst dobre i złe, nie ma kom
petencji ustanawiania tego, co — jak i tego, że powinien bezwzględnie 
to, co — powinien lub nie powinien. Jego wolność jest więc możnością 
wyboru między dobrem i złem z wyraźnym wskazaniem kierunku właś
ciwego wyboru, co zresztą zostało zawarte w samym wyróżnieniu dobra 
od zła, ale nie wolnością ustanawiania dobra i zła: tego, co, — i że, — 
się powinno lub nie powinno. To nie leży w  jego gestii. Przeciwnie,' to 
jest mu już „z zewnątrz” dane, czyli zadane jako bezwzględne i nienaru
szalne wskazanie odnośnie do właściwego użycia wolności. Dobro jest 
czymś do odczytania i do zaafirmowania, nie do ustanowienia. Dlatego 
też sytuację człowieka określa się obrazowo jako sytuację „wolności w 
matni dobra i zła” 6S. Chce się przez to uwydatnić nie tylko jego wol
ność i autonomię, lecz również to, że jedynym milieu dla jej potwier
dzenia jest własna, nadrzędna względem autonomii człowieka jako pod
miotu oraz jego wolności autonomia dobra i zła, autonomia powinności 
moralnej. Uwydatnia się tu  zatem przedmiotowa niezależność powinnoś
ci moralnej od wolnej aktywności człowieka, a tym  samym i to, że po
winność ta jest czyimś realnym: rzeczywistością „istniejącą w nas, lecz 
nie przez nas stworzoną”.

Realność powinności moralnej bywa najmocniej bodaj wyeksponowa
na i jako taka najgłębiej odczuta w sytuacjach kolizyjnych, kiedy naj

68 Uwydatnia to dobitnie twórczość filozoficzno-nowelistyczna F. Dostojew
skiego powstała w  reakcji na nietzscheański nihilizm moralny. Z wyraźną aluzją do 
nietzscheańskiego „poza dobrem i złem” zdaje się posługiwać formułą „w matni 
dobra i zła” zmarły niedawno literat amerykański J. Steinbeck w  powieści Na 
wschód od Edenu. Niezmiernie wnikliwe analizy tej strony „faktu moralnego” prze
prowadził w  swej Ethik N. Hartmann. Poświęca im on całą część trzecią swego 
monumentalnego dzieła.
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bardziej naturalne własne pragnienia człowieka zostają niejako na całej 
linii zaatakowane ze strony jej bezwzględnych wymagań. Dlatego też sy
tuacje konfliktów moralnych bywały zawsze ulubionym przedmiotem 
analiz ekspertów sumienia. Dostarczały bowiem wybornej okazji do ujaw 
nienia najbardziej charakterystycznych rysów faiktu moralnego. Istotnie, 
trudno o dogodniejszą perspektywę dla ujawnienia zewnętrzności i nad
rzędności, a tym  samym przedmiotowej realności powinności moralnej 
od tej, jakiej dostarcza sytuacja, w  której powinność żąda od człowieka 
rezygnacji z tego, co dla niego tak  bardzo realne i czego tak  bardzo real
nie chce — z życia. Tutaj staje ona najbardziej „z zewnątrz”, najbardziej 
„naprzeciw” jako siła, której realności niepodobna zakwestionować, naj
bardziej „w opozycji” do człowieka jako podmiotu poznania i podmiotu 
Wolnych działań. Jest to zresztą z innych jeszcze względów sytuacja wy
jątkowo dla naszych celów diagnostyczna. Nie tylko bowiem eksponuje 
ona realność powinności do punktu — rzec można — szczytowego, ale 
równocześnie wystawia ją na najpoważniejszą, iście krzyżową próbę: na 
najbardziej zainteresowaną pozytywnym wynikiem krytykę, usiłującą tę 
realność za wszelką cenę podważyć. Realność ta  ma w tym  przypadku 
za przeciwnika człowieka zdecydowanego zachwiać wszystkim, czym tyl
ko się da. Stawką jest bowiem samo jego życie, bo tyle najdokładniej 
trzeiba w sytuacji „bez alternatyw y” oddać, jeśli moralna powinność nie 
jest iluzją, lecz przedmiotową realnością. Tu znowu należy wskazać na 
ludzi typu Sokratesa, których stać było nie tylko na najbardziej mężny 
czyn, ale także na widzenie i myślenie najbardziej zgłębiające sytuację, 
w jakiej wypadło im go podjąć. Okoliczność, że uznali się za intelektual
nie pokonanych w tym  przetargu przez „bezbronną” powinność i pod
jęli czyn zgody na własną śmierć, stanowi najwyższej rangi świadectwo 
jej realności. Dla tych ludzi uznanie realności jej wymagań poprzez zgo
dę na własną śmierć okazało się najwidoczniej „stawką większą niż ży
cie”, którego rzeczywistości bynajmniej nie kwestionowali, owszem wi
dzieli i doceniali ją  na równi z realnością jego uroków.

Tak więc w tym  najbardziej krytycznym dla siebie momencie real
ność powinności moralnej przechodzi zwycięsko próbę jej podważenia. 
Niepodobna nie podkreślić epistemologicznego sensu tego aktu „kapitu
lacji” człowieka przed powinnością, którą przecież tak łatwo skądinąd 
przekroczyć, zlekceważyć.

Ale i przypadki zlekceważenia, przeoczenia, na swój sposób potwier
dzają również to samo: realność faktu moralnego. W charakterystyce sy
tuacji moralnych zwraca się mianowicie uwagę na znamienne potwier
dzenie realności powinności moralnej w przypadkach, kiedy jej wymaga
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niom nie towarzyszy co prawda odpowiedni czyn, towarzyszy im jed
nak pełna wewnętrzna aprobata dla ich słusznościM.

Sytuacje te są przeżywane jako stany bolesnego rozdarcia wewnętrz
nego, sprzeniewierzenia się, winy, upadku. Cierpienia związane ze stanem 
takiego rozdwojenia, zwane cierpieniami moralnymi lub wyrzutami su
mienia, są znowu realnością przykuwającą powszechną uwagą. Dają im 
często dramatyczny wyraz w swych autobiograficznych wynurzeniach lu
dzie bardziej i mniej znani. Typowym przykładem jest tu  wyznanie Owi
diusza: „Video meliora, proboąue, deteriora seąuoi-”, czy Pawła z Tar
su: „Nieszczęsny ja człowiek! Widzę inny zakon w członkach moich, 
który sprzeciwia się Zakonowi [...]”. Niezliczone wprost analizy i mistrzow
skie opisy tych sytuacji zawiera literatura piękna począwszy od greckich 
Erynii, prześladujących Eurypidesowego Orestesa, poprzez bohaterów dra
m atu Shakespeare’a, powieści Conrada czy Dostojewskiego, aż po nie mo
gącego się ognać przed „muchami” wyrzutów sumienia współczesnego 
Sartrowskiego Orestesa. Jak  widać, jest to realność zbyt ludzka, by mogła 
pozostać nie odbita w zwierciadle literatury 6S. Wyjątkowo wiele uwagi 
poświęciły jej i poświęcają także psychologia oraz fenomenologia. Zwraca 
się tu  uwagę na szczególną oporność winy na działanie strumienia cza
su, kiedy to po upływie wielu lat usuwających w  niepamięć mnóstwo 
przeżyć niekiedy zupełnie znienacka stwierdza się nagle identyczność wła
snego aktualnego „ja” z „ja”, które niegdyś było sprawcą zła moralnego, 
z „ja”, które przed laty zaw iniło66. W analizach tych podkreśla się, że 
realność tych tak dogłębnie przeżywanych udręk moralnych wskazuje 
nierozłącznie na proporcjonalną do nich realność warunkującej je racji: 
realność powinności moralnej. Więcej, podkreśla się również, że real
ność tej ostatniej musi być co najmniej tak dana poznawczo, jak  dane 
są warunkowane przez nią przeżycia, a więc wprost, bezpośrednio, do
świadczalnie, konkretnie.

64 Znamienna jest ocena moralna korzystania z pewnych technicznych udo
godnień, jaką przedstawia S. Lem w zakończeniu swej książki Summa technolo-
giae, Warszawa 1968. Znamienna zwłaszcza z uwagi na zaangażowanie światopo
glądowe jej autora.

66 Alternatywą odrzucenia realności obiektywnej powinności moralnej mu
siałoby być w  konsekwencji uznanie za pomyłkę tego, co zgodnie uważa się za 
szczytowe osiągnięcie literatury światowej. Por.: R.M. A l b ś r e s ,  Bilans literatury
X X  wieku, Warszawa 1968; P.H. S i m o n ,  Świadectwo człowieka, Warszawa 1966: 
P r z y b y l s k i ,  op. cit.; R. G u a r d i n i ,  Der Mensch und der Glaube, Versuche 
iiber die religiose Existenz in  Dostojewskijs grossen Romanen, Leipzig 1932; D. v o n  
H i l d e b r a n d ,  Uber das Herz, Regensburg 1967.

68 Por.: M. B u b e r ,  Wina i poczucie winy, „Znak”, 19(1967)3—26; por.: R. 
I n g a r d e n ,  Uber die Verantwortung, Stuttgart 1970, zwłaszcza „Die Freiheit und 
Yerantwortung” oraz „Die Zeitlichkeit der Welt und die Yerantwortung”.
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Zwraca się wreszcie uwagę na jedno jeszcze nie mniej wymowne 
świadectwo dla realności powinności moralnej. Stanowią je przypadki 
kapitulacji wobec prób zakwestionowania tej realności pośrednio, mia
nowicie poprzez zakwestionowanie realności własnej winy, i winy w 
ogóle. Chodzi tu  o sytuacje, kiedy przestępca stwierdza, że podjęta przez 
niego akcja w  celu wyzwolenia się od iluzji winy i usytuowania się poza 
dobrem i dem  okazuje się w  końcu przedsięwzięciem desperackim i bez
skutecznym, czyli przez swą iluzyjność stanowi uznanie dla realności 
„m atni dobra i d a ”. Ma to miejsce wówczas, gdy po okresie wewnętrz
nego zmagania się intelektualnego i moralnego następuje w  końcu akt 
uznania własnej w iny i przyjęcie kary — nawet kary  śmierci — za coś 
sobie należnego. Przełomowe lata  ostatniej wojny dostarczyły wstrząsa
jących okazji wglądu w „dzieje duszy” niektórych z jej „bohaterów”, 
mogące stanowić klasyczny przypadek opisanej tu  sytuacji, a zarazem 
empiryczny dowód na to, że dramat Raskolnikowa nie jest tylko tworem 
fantazji autora Zbrodni i kary ®7. Nie można wreszcie w tym  kontekście 
nie zwrócić uwagi na to, że wspomniany akt „kapitulacji” przestępców 
wobec realności powinności moralnej jest nie tylko przez nich samych, 
ale również przez szerokie kręgi opinii publicznej, przez zbiorowe sumie
nie, odbierany jako wyjście z fałszu, stanięcie w  prawdzie, jako ak t wy
zwalającego nawrócenia, natomiast jego brak odczytywany jako zaśle
pienie bądź desperacka obrona przed p raw dą68. I również tu taj trzeba 
docenić rangę składanego świadectwa ze względu na towarzyszące mu 
okoliczności, zwłaszcza gdy winowajca mając wszelkie dane, by pozostał 
nieujawniony, sam decyduje się na przyjęcie wymiaru sprawiedliwości69. 
Widmo życia, k tóre m a być katorgą, lub kara śmierci uruchamia wszyst
kie energie, w tym  także intelektualne, by rozprawić się — także teore
tycznie — z realnością winy. Jeśli więc naw et w tej sytuacji próba koń
czy się fiaskiem, to fiasko to oznacza znowu jedyny w  swym rodzaju 
akt uznania dla realizmu powinności moralnej.

Na niezbyt odległym marginesie od omawianej sprawy zauważa się 
nadto, że udręki z powodu winy odczuwają jako gniotący ciężar nie tylko 
„znaczni”, ale i „mniej znaczni” przestępcy, a właściwie wskazuje się na 
nie jako na zjawisko powszechne wśród lu d zi7#. Psychoanalitycy nie tyl
ko w  USA cieszą się spośród lekarzy najwięiklszą i ciągle wzrastającą 
frekwencją, a wyznanie win i ich uznanie (skruchę) jako środek na prze

67 Por. Pamiętniki R. Hessa, a także ich powieściową trawestację: A. M e r l e ,  
Śmierć jest moim rzemiosłem.

t8 Por.: K. B r a n d y s ,  Dżoker, Warszawa 1967, s. 66—72.
68 Por.: G. C e s b r o n ,  Jest później n iż m yślisz, Warszawa 1960.
70 Por.: B u b e r, Wina...; E. F r o m, Szkice z psychologii religii, Warszawa 

1966.
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łamanie kryzysów wewnętrznych doradzają coraz częściej ludzie dalecy 
od religijnych m otyw acjin . Nie bez słuszności też zauważa się przy tego 
rodzaju okazjach, że ludzie, tak zawisze dbający o usuwanie źródeł swych 
cierpień, już dawno poznaliby się ną iliuzoryczności winy moralnej (i jSj 
źródła: powinności moralnej), dawno też rozprawiliby się z nimi, gdyby 
realności te były istotnie tylko m irażam i72. Tymczasem dzieje się właś
nie na odwrót. Próby w tym celu podejmowane kończą się niepowodze
niami. Usiłowania wyjścia z „m atni dobra i zła” i stanięcia poza dobrem 
i złem — co sugestywnie przedstawia w  Na wschód od Edenu J. Stein- 
beck — okazują się wciąż beznadziejne, bezskuteczne. I znowu w  naszym 
kontekście nie można przeoczyć — jako okoliczności dla omawianej spra
wy bardzo ważnej — żywego przyjęcia, z jakim się spotkała i wciąż spo
tyka diagnoza Steinbecka. Poczytność, jaką cieszy się jego dzieło, 
adaptacje filmowe i teatralne jego książek, wreszcie przyznanie mu lite
rackiej nagrody Nobla, wszystko to świadczy o wielce wymownym poro
zumieniu pomiędzy autorem a  masami odbiorców na temat tego, co jego 
dzieło prezentuje.

W pokazanych wyżej sytuacjach życia bezwzględna powinność mo
ralna jawiła się zawsze jako coś realnego. Najdobitniej rysowała się w 
tych przypadkach, w  których — rzecz paradoksalna — wydawać się mo
gła najwięcej zagrożona. Otóż ze wskazanymi realiami ludzie mają do 
czynienia na co dzień, zderzają się z nimi w  całkiem konkretnych kon
tekstach życia. Więcej, one im w wielu razach wyjątkowo dotkliwie do
skwierają. Chodzi tu  wszak o realia, których — jak to pokazano — 
nieodłączną właściwością jest bezwzględność wymagań określonych po- 
stąpień, związanych — przynajmniej niekiedy — z olbrzymimi ofiarami 
i rezygnacjami. Bezwzględność ta  płynie właśnie z ich realności. Po
winność moralna dlatego jest tak bezwzględna i jako taka przeżywana, 
że jest tak realna. Stąd też i pytania, jakie ona wzbudza, posiadają na 
wskroś realistyczny charakter, dotyczą wprost danej i tak intensywnie 
przeżywanej realności73. To też nadaje naszym pytaniom etykotwór- 
czym, uprzednio już poznanym, nowy wymiar epistemologiczny. Są one 
nie tylko pytaniami wyrażającymi zapotrzebowanie poznawcze na wie
dzę apodyktyczną, ale dotyczą też konkretnie danej realności, jaką jest 
bezwzględna powinność moralna. Chodzi tu  więc nie tylko o to, by od-

71 T. K o t a r b i ń s k i ,  Przykład indywidualny kształtowania się postawy wol- 
nomyślicielskiej, [W:] Religia i  ja, Warszawa 1962, s. 8 n.

12 Por.: H a r t  m a n n ,  op. cit., III. 78, s. 740—744; B u b e r ,  Wina...
78 Owszem, bezwzględna powinność staje się wręcz przedmiotem niepokojów

i pytań dokładnie z racji swej realności. Nic dziwnego: powinność nierzeczywista, 
„na niby”, „pomyślana tylko” lub ta „właściwa dla bytów świata idealnego” nie 
byłaby po prostu tą powinnością, która ludziom doskwiera.
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powiedzi na nasze pytania miały charakter apodyktyczny, a  więc by były 
na miarę bezwzględności wymagań, jakie powinność moralna nakłada, 
ale i o to, by tym, co ta odpowiedź apodyktycznie wyjaśnia i tłumaczy 
do końca człowiekowi „do ostateczności” tym zainteresowanemu, były 
te  właśnie realne i konkretnie dane wymagania moralne. Chodzi o apo
dyktyczne wyjaśnienie tego, co jest w  taki właśnie sposób rzeczywiste 
i jako takie wprost, tj. doświadczalnie człowiekowi dane, a  zatem o os
tateczne wyjaśnienie tego osobliwego niewątpliwie, lecz tym  niemniej 
realnego i empirycznie danego faktu. Zasadna odpowiedź na  takie py
tanie musi więc zawierać rację apodyktycznie, tj. koniecznościowo, tłu
maczącą to, czego ludzie doświadczają, ci sami ludzie, którzy tego do
świadczając postawili też pod adresem tego, co doświadczają, określone 
pytania. W takim  razie pytanie, do jakiego prowokuje rzeczywistość mo
ralna, wyraża zapotrzebowanie poznawcze na  odpowiedź-tezę, która jest 
nie tyle i nie tylko ,,w sobie konieczna” (analityczna) i w  taki sposób 
apodyktyczna, lecz nadto daje się wylegitymować koniecznym powiąza
niem z doświadczalnie ludziom daną rzeczywistością moralną, a  więc z 
sądami-raportami doświadczenia typu „Powinienem to oto...”, „Powi
nieneś to oto...”. Krótko mówiąc, teza mająca stanowić oczekiwaną od
powiedź musi być w  opisanym wyżej znaczeniu apodyktyczna i zarazem 
empiryczna. Rysujący się więc obraz etyki to obraz teorii apodyktycz
nie wyjaśniającej rzeczywistość moralną daną bezpośrednio w odnośnym 
doświadczeniu, a zarazem właściwie sproblematyzowaną przez odpowied
nie pytanife. Jest to obraz teorii o tezach zarazem apodyktycznych i em
pirycznych. Taki co najmniej zatem jest metodologiczny program etyki, 
od którego nie wolno nam  odstąpić, jeśli chcemy, by była ona teorią 
adekwatną w  stosunku do problematyki zrodzonej z praktycznych po
trzeb życia i ich teoretycznych zamówień.

Rzecz jasna, stawiający sobie takie pytania człowiek najczęściej nie 
myśli o tym, czy program etyki przez nie implikowany jest wykonalny, 
czy też nie. Nie myśli też zwykle o swych pytaniach jako o pytaniach 
etykotwórczych, stwarzających bazę problemową, ustalającą z góry pewne 
warunki dla zawiązującej się na niej teorii. W innej jednak sytuacji jest 
ten, kto jako etyk odnajduje i podejmuje te  pytania. Podjęcie to 
wiąże się z przyjęciem podwójnego zobowiązania — do udzielania na nie 
oczekiwanych odpowiedzi, ale zarazem do pokazania, w jaki sposób można 
ich udzielić. Płynie to zresztą z samego charakteru podjętego zadania, 
jakim jest ostatecznościowe wyjaśnienie faktu moralnego. Jest ono mia
nowicie w tedy dopiero istotnie ostatecznościowe, jeśli zawiera na swym 
niejako marginesie pełne uwierzytelnienie tych narzędzi, na podstawie 
których proponowane jako ostateczne wyjaśnienie może być rzeczywiście
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za takie uznane. Tak zatem program etyki implikowany przez problema
tykę wyrosłą na gruncie doświadczenia moralności stanowi wyzwanie nie 
tylko pod adresem etyka, ale również pod adresem metaetyka, a  dokład
niej — pod adresem etyka, w którego inwentarzu metod badania włas
nego przedmiotu niejako z góry zagwarantowano miejsce refleksji meta- 
etycznej74. Co więcej, pozytywna odpowiedź na  pytanie: Czy i w jaki 
sposób możliwa jest zarazem apodyktyczna i empiryczna wiedza o powin
ności moralnej ?, stanowi metodologiczny warunek i jednocześnie meta- 
etyczne pendant pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytania etyki 
podsunięte przez życie. Rozwikłanie tego problemu to zatem sprawa rzędu 
„być albo nie być” etyki jako etyki. Dodajmy na marginesie, że w ta
kim ujęciu problemu etyki widzimy wszystko, co jest w ogóle godne 
uwagi w przedmiocie jej naukowości. O jednym tu  nie wolno także za
pomnieć, mianowicie iż nie jest to problem sfingowany przez filozofów, 
lecz niejako wysunięty i postawiony przez życie 75, a przez etyków i me- 
taetyków jedynie podjęty, oraz że od jego rozwiązania zależy rozstrzygnię
cie pytań, na których ludziom najbardziej zależy. Skreślenie tego pro
blemu musiałoby oznaczać lekceważenie spraw, które ludzi najżywotniej 
obchodzą. Być może okaże się, że oczekiwane pozytywne rozstrzygnięcie 
jest niemożliwe i że w związku z  tym  pytania etyki, tak bardzo nam 
doskwierające, na zawsze pozostaną pytaniami bez odpowiedzi. Ale na
wet gdyby tak było, obowiązkiem etyka odpowiedzialnie traktującego 
problematykę etyczną wyrastającą na gruncie doświadczalnie danej mo
ralności byłoby co najmniej pokazanie obrazu tej etyki, na którą nas 
nie stać, jak i powodów, dla których nas na nią nie stać.

Charakterystykę epistemologicznego obrazu etyki wyłaniającego się z 
pytań należałoby dopełnić w jednym jeszcze punkcie. Chodzi o wydo
bycie uniwersalnego zasięgu pytań jawiących się na gruncie faktu mo
ralnego. Pytania powstające w  kontekstach moralnych m ają najczęściej 
postać jednostkową, dorównaną do konkretności faktów, których dotyczą. 
Pytania te nadto stawia sobie też zawsze ktoś konkretny, jednostkowy, 
z myślą o własnej, konkretnej sytuacji. Czy więc istnieje jakieś iunctim, 
które by pozwoliło na przejście od takiego indywidualnego pytania do 
pytania o charakterze ogólnym, a więc o takim, przy którym dopiero py
tanie to we właściwym sensie można nazwać etycznym problemem?

74 Por.: T. S t y c z e ń ,  M etaetyka, nowa „rzecz” czy nowe słowo?, „Zeszyt} 
Naukowe KUL”, 12(1969), nr 2, s. 38 n.

75 Z tego właśnie powodu m. in. niepodobna przeciwstawiać etyki i etologii 
na tej zasadzie, jakoby tylko ta druga wyjaśniała moralność, a pierwsza miała 
inne zadania. Racja przeciwstawienia obu leży głównie w  tym, jak jedna i druga 
wyjaśnia moralność.
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Sprawą uniwersalności pytań etykotwórczych i tez etycznych będzie
my się szerzej jeszcze zajmować w § 2 rozdziału IV niniejszego studium. 
Tutaj więc dla pełności naszej charaktery styki zwróćmy tylko skrótowo 
uwagę na to, że fakt moralny nie jest faktem unikalnym, lecz społecz
nym. Jest nadto faktem, do którego strukturalnej zawartości wchodzi 
zawsze ktoś drugi, z tym że należy to rozumieć jako „każdy drugi” . Gra
nica, jaką zakreślają pytania etyczne („Dlaczego powinienem to oto wo
bec ciebie i każdego drugiego na twoim miejscu?”), pokrywa się więc z 
granicą świata drugich — osób-ludzi. Etyk nie kreuje tej granicy, lecz 
ją  tylko odkrywa i ujaśnia wydobywając niejako ukrytą w pytaniach 
etykotwórczych uniwersalność postulowanej przez nie odpowiedzi. Zresz
tą  było to już jakoś widoczne przy poprzednio przeprowadzonych anali
zach, które usiłowały uwyraźnić moment apodyktyczności i empiryczności 
pytań oraz postulowanych przez nie tez etycznych. Wszystkie spory mo
ralne, każdy dialog moralny implikował nieodmiennie jedno: każda ze 
stron tego sporu czy dialogu mówiła o swej najbardziej intymnej, naj
bardziej własnej sprawie zarazem jako o sprawie nie tylko dla drugiego 
bezpośrednio zrozumiałej i czytelnej, ale również jako o sprawie na rów
ni jego samego dotyczącej, czyli jako o wspólnej naszej sprawie. Jest to 
jedyny sens dialogu moralnego — trudno tu  znowu nie przypomnieć 
rozmowy Sokratesa z Kritonem w więzieniu — i jego, rzec można, wa
runek możliwości.

Niech te uwagi na razie starczą, aby do metodologicznych cech py
tania etykotwórczego dopisać cechę ogólności. W każdym razie pamiętać 
trzeba, że już sama potoczna refleksja nad faktem moralności, wyraża
jąca się w odpowiednich pytaniach — mimo jednostkowości i konkret
ności kontekstu, w  jakim te pytania się rodzą — nadaje im raz po raz za
sięg uniwersalny i nobilituje je tym samym do rangi problemu etycznego. 
W związku z tym należy oczywiście „dowartościować” także oczekiwaną 
przez tak dopełnione zamówienia poznawcze odpowiedź: teza etyki, która 
ma być teorią-odpowiedzią na pytanie życia, musi być tezą ogólną. W 
rejestrze znamion metodologicznych charakteryzujących etykę musimy 
więc obok apodyktyczności i empiryczności umieścić cechę ogólności. Tak 
właśnie scharakteryzowaną etykę będziemy nazywać empiryczną (empi
rycznie uprawomocnioną) i ogólnie ważną, łącząc w określeniu „ogólnie 
ważna” moment apodyktyczności z uniwersalnością. Stąd też nasz głów
ny problem otrzymuje definitywnie kształt pytania zharmonizowanego z 
tytułem  rozprawy: W jaki sposób możliwa jest empirycznie uprawomoc
niona i ogólnie ważna etyka? W tym  sformułowaniu będzie on w  dalszym 
ciągu przedmiotem naszej uwagi. Na zakończenie powiedzmy tylko, że 
już nawet bardzo pobieżna ocena programu etyki jako wiedzy empirycz
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nie uprawomocnionej i ogólnie ważnej o naszych powinnościach moral
nych przedstawia ją  jako program o maksymalnych aspiracjach poznaw
czych. Nic dziwnego, że w pewnych, wcale zresztą nie wąskich, kręgach 
myślenia uważa się go za niewykonalny na gruncie faktycznego wyposa
żenia poznawczego człowieka. Trzeba nam zatem bliżej poznać racje, sto
jące u podstaw tego zapatrywania.
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R o z d z i a ł  II

EMPIRYCZNOSC ALBO APODYKTYCZNOSĆ

Problemem, wobec którego staje — jak w  poprzednim rozdziale starano 
się pokazać — metodolog etyki, jest połączenie w jej tezach dwu zna
mion epistemologicznych: empiryczności i apodyktyczności. Rozwiązanie 
tego problemu nasuwa pewne trudności, którym wyraz daje tytuł roz
działu: „Empiryczność albo apodyktyczność”. W rozdziale tym chcemy 
wskazać i krytycznie przebadać racje tych, którzy uważając problem ów 
za nierozwiązalny (pozytywizm) postulują bądź pośrednio (naturalizm), 
bądź nawet wprost (emotywizm) jego likwidację.

§ 1. ZAGADNIENIE EMPIRYCZNIE UPRAWOMOCNIONYCH
I OGÓLNIE WAŻNYCH TWIERDZEŃ

Analiza charakteru metodologicznego postulowanej przez fakty moral
ne etyki doprowadziła nas do wniosku, że jej urzeczywistnienie jest nie
rozłącznie związane ze sprawą pozytywnego rozstrzygnięcia problemu 
możliwości ogólnych a zarazem apodyktycznych twierdzeń o rzeczywisto
ści. Otóż takie właśnie twierdzenia mogą wtedy tylko zostać uznane za 
twierdzenia o rzeczywistości, o ile potrafią się wobec nas wylegitymo
wać w kontrolowalny sposób swym związkiem z tąż rzeczywistością. 
Wskazać kontrolowany związek takich twierdzeń z rzeczywistością, to 
jednak to samo, co pokazać ich związek z bezpośrednimi, elementarnymi 
ujęciami poznawczymi tejże rzeczywistości. Te elementarne ujęcia po
znawcze to znowu nic innego, jak tylko sądy doświadczalne, empiryczne. 
Apodyktyczne twierdzenia o rzeczywistości lub apodyktyczne twierdze
nia realne są więc — dla nas — wtedy dopiero naprawdę twierdzenia
mi o rzeczywistości a zarazem naprawdę sądami apodyktycznymi, gdy po
trafią się wobec nas wylegitymować w kontrolowalny sposób koniecznoś- 
ciowym powiązaniem z sądami empirycznymi, czyli z doświadczeniem. 
Twierdzenia takie proponujemy nazywać — idąc zresztą w  tym  wzglę
dzie za przyjętym już w pewnych kręgach zwyczajem — ogólnie waż
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n y m i1 i empirycznie uprawomocnionymi. W tym także znaczeniu bę
dziemy się posługiwać skrótowym określeniem: „twierdzenia apodyk
tyczne i empiryczne” lub „twierdzenia apodyktyczne i realne” .

Z rozważań rozdziału I wynika, że los etyki zostaje niejako sprzęgnięty 
ze sprawą rozstrzygalności tak oto scharakteryzowanych twierdzeń. Wy
nik ten może przyprawić o konsternację. Dla każdego bowiem, komu nie 
są zupełnie obce problemy współczesnej metodologii nauk, staje się od 
razu widoczne, że program etyki jako wiedzy mającej urzeczywistniać 
wymienione wyżej warunki jest wysoce maksymalistyczny. Z tego też 
powodu stanowi on „kamień obrazy”, a w każdym razie przedmiot nie
ufnej rezerwy ze strony minimalistycznych tendencji w filozofii, w szcze
gólności zaś w teorii poznania, epistemologii. Trzeba więc, aby ci, którzy 
mimo to podejmują próbę urzeczywistnienia tego programu, jasno wi
dzieli rozmiary zadania, jakie na się przyjm ują i aby zdając sobie w 
pełni sprawę z maksymalizmu tego programu tym jaśniej dostrzegali 
to wszystko, czym dysponują i co niezbędne dla jego wykonania. Już 
chociażby z tego powodu nie można przejść obok racji wysuwanych przez 
tych wszystkich, którzy uważają ten program za nieziszczalny. Wydaje 
się nawet, że jedynie skuteczna droga do jego pełnej realizacji wiedzie 
poprzez spoglądanie nań w świetle tych pytań, które usiłują go zakwe
stionować czy podważyć. Pytania te stawiane są głównie — choć nie wy
łącznie — przez współczesnych empirystów logikalnych, zwanych rów
nież neopozytywistami. Chodzi o kierunek, którego protagonistą był na 
progu nowożytności J. Locke, a potem D. Hume 2. Rozpatrzmy tedy naj
pierw metodologiczne credo pozytywistów w ogólności, a następnie wyni
kające z niego — i wedle nich samych — konsekwencje dla naszkico
wanego wyżej programu etyki. Jest to tym  bardziej wskazane, że jak 
dotąd najwięcej uwagi sprawie naukowości etyki poświęcili reprezentan
ci tego kierunku myśli lub też autorzy jakoś pozostający pod jego wpły
wem.

Neopozytywiści, powołując się — jako na racje — na rezultaty włas
nej analizy właściwych człowiekowi narzędzi poznania: doświadczenia 
i rozumu, formułują pogląd o zasadniczej, nie faktycznej tylko, niemoż
liwości zdobycia koniecznej wiedzy ogólnej o rzeczywistości. W ślad za 
tym domagają się wyeliminowania z dziedziny odpowiedzialnego, a więc 
naukowego poznania, wszelkich twierdzeń, które by pretendowały do 
posiadania łącznie wymienionych — w  ramach charakterystyki etyki po

1 Por.: N. H a r t m a n n ,  Ethik, Berlin 1949, s. 153 ii.; por. również U. Li i ck,  
Das Problem der allgemeingiiltigen Ethik, Heidelberg—Lówen 1963, s. 5; E. Hu s -  
s e r l ,  Logisćhe Untersuchungen, cz. I, Halle 1900—1901.

8 Kierunek ten zainicjowany został współcześnie przez twórcę Koła Wiedeńskie
go (Wiener Kreis) M. Schlicka. Na temat poglądów etycznych tego myśliciela poniżej.
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stulowanej przez pytania życia — cech epistemologicznych. Zewnętrznym 
tego wyrazem jest przedstawiona w  formie ich metodologicznego kanonu 
klasyfikacja zdań naukowych. Figurują w niej rozdzielone na zasadzie 
dychotomii dwa zasadnicze typy zdań. Z jednej strony są to zdania ko
nieczne i ogólne, ale nie-realne, nie-empiryczne, z drugiej zaś — realne, 
empiryczne, które jednak w  sformułowaniu ogólnym są zawsze nieko
nieczne, są zawsze tylko prawdopodobne. Zdania pierwszego typu mają 
charakteryzować nauki aprioryczne, formalne, jak matem atyka czy lo
gika. Ich konieczność, apodyktyczność okupione zostały brakiem rzeczo
wości. Są one rzeczowo puste. „Nie imają się rzeczywistości”, nie infor
m ują o niej. Owszem, mogą być potraktowane jako reguły prawidłowego 
przekształcania wypowiedzi, których rzeczowa treść pochodzi jednak 
„skądinąd” . Same z siebie jednak przedstawiają „wspaniały ład w ni
czym” 3. Zdania drugiego typu charakterystyczne są dla nauk przyrod
niczych, a ogólniej — realnych, empirycznych. Informują one o rzeczy
wistości. Z chwilą jednak, gdy nadać im zakres ogólny, uniwersalny, 
niepodobna im przydzielić metodologicznej cechy konieczności. Są tylko 
prawdopodobne. Tak więc, jak w przypadku zdań pierwszego typu oku
pem za konieczność była nierealność, tak w przypadku zdań drugiego typu 
ceną za realność jest ich niekonieczność. Oto w skrócie teza epistemo- 
logiczna neopozytywizmu.

A jakie przedstawia się racje za tą  tezą? Pozytywiści racje te upa
tru ją  w samym rzekomo charakterze narzędzi ludzkiego poznania: rozu
mu i doświadczenia. Rozum — wedle pozytywisty — nie pełni stricto 
sensu funkcji poznawczych, nie dostarcza ani nawet nie ma ściśle poznaw
czego udziału w dostarczaniu człowiekowi wiedzy o rzeczywistości, o 
świecie. Właściwa jego rola polega na tworzeniu konstrukcji pojęciowych
i na określaniu stosunków między nimi, czyli na ich porównawczej anali
zie. Przykładem tych czystych konstrukcji m ają być właśnie matematyka
i logika. Konstrukcje te można wykorzystywać do porządkowania wie
dzy o świecie. Samej tej wiedzy rozum jednak nie daje. Pochodzi ona 
wyłącznie z innego źródła. Tym źródłem jedynie kontaktującym nas z 
rzeczywistością, jest wedle pozytywisty doświadczenie czyli bezpośredni 
kontakt poznawczy z rzeczywistością. Jest on zawsze natury  zmysło
wej. Wyraża się zaś w spostrzeżeniu zewnętrznym bądź wewnętrznym. 
Doświadczenie więc dla pozytywisty pokrywa się ze spostrzeżeniem. 
Zdania zaś doświadczalne, empiryczne, to  albo zdania spostrzeżeniowe, 
albo legitymujące się określonym związkiem ze zdaniem spostrzeżenio

* Por.: M. S c h l i c k ,  Zagadnienia etyki, Warszawa 1960, s. 129—133.
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wym 4. W końcu więc wszelka wiedza o rzeczywistości wywodzi się ze 
spostrzeżeń, z nich czerpie swą genezę, w nich m a swe źródło. Ale to 
jeszcze nie wszystko.

Wiedza dostarczana przez zmysły ma oczywiście charakter jednostko
wy, konkretny, faktualny i jakoś przypadkowy. Człowiek jednak z róż
nych powodów nie umie się obejść bez wiedzy ogólnej. Tworzy ją więc 
sumując jednostkowe, dane w spostrzeżeniach przypadki, posługując się 
w  tym  celu zwłaszcza indukcją uogólniającą i formułując w  wyniku tego 
rodzaju zabiegów zdania ogólne o rzeczywistości. Czy jednak osiągnięta 
tą  drogą wiedza ogólna może kiedykolwiek osiągnąć stopień konieczności? 
Pozytywista odpowie „Nie!”. I jako na rację wskaże na charakter tego, 
jedynego — jego zdaniem — źródła wiedzy o świede: na  charakter spost
rzeżenia zmysłowego, które teraz wystąpi w roli kryterium  wartości wie
dzy z niego czerpanej. Wygłaszając twierdzenie ogólne orzekamy prze
cież o wszystkich możliwych przypadkach danej klasy, a nie tylko o 
stwierdzonych w dotychczasowych spostrzeżeniach. Ogólne zdanie realne, 
dokładniej: uogólnione zdanie empiryczne, to dużo więcej niż prosty 
raport z dokonanych dotąd spostrzeżeń. Istnieje więc zawsze większa lub 
mniejsza, lecz z natury rzeczy nieusuwalna dysproporcja pomiędzy za
kresem, o którym uogólnione zdanie orzeka, a zakresem, który został 
poddany kontroli spostrzeżeń, czyli zakresem, stanowiącym podstawę wy
głaszania twierdzenia ogólnego. Orzeka się przecież nie tylko o przesz
łych i teraźniejszych, lecz o wszystkich, a więc także o przyszłych przy
padkach, czyli nie poddanych jeszcze, a  naw et z istoty rzeczy aktualnie 
nie poddawalnych kontroli spostrzeżeń. Dysponując zatem tym właśnie
— jedynym wedle pozytywisty — kryterium  wartości wiedzy o świecie 
jesteśmy ciągle narażeni na ryzyko pomyłki. Nie tylko bowiem w naturze 
samego doświadczenia (spostrzeżenia) leży, iż nie podlegają mu przypadki 
wyprzedzając^ teraźniejszość, ale nadto nic nie może zaręczyć, że przyszłe 
spostrzeżenia dadzą te same wyniki, co dotychczasowe, czy je potwierdzą, 
czy też im zaprzeczą5. Oto racje metodologicznego credo pozytywizmu, 
wyrażającego się tezą: wszelka wiedza ogólna o rzeczywistości jest —
i może być — tylko wiedzą niekonieczną, prwdopodobną.

Wobec tak ostro rysującej się dychotomii twierdzeń realnych i apo
dyktycznych w klasyfikacji zdań naukowych metodologiczna pozycja 
etyki postulowanej przez pytania życia musi się wydać z góry podejrza

4 Na temat charakteru tego związku wywiązała się długotrwająca dyskusja 
wśród samych pozytywistów. Była to dyskusja wokół tzw. zasady weryfikacji. Por. 
V. K r a f t ,  Der Wiener Kreis, Wien (1950), 1968.

s Zresztą suma przykładów nie może przekroczyć charakteru jej składników: 
ich przypadkowości, „kontyngentności”.
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na. Cóż by zatem pozostało pozytywiście? Dysponuje on zasadniczo trze
ma możliwościami:

1° umieścić etykę w obrębie nauk formalnych pozbawiając ją rzeczo
wego charakteru i tym samym wszelkiej realnej doniosłości;

2° umieścić etykę w obrębie nauk realnych, co dla em pirysty znaczy 
empiryczno-indukcyjnych, pozbawiając ją tym  samym apodyktyczności;
i wreszcie

3° wyeliminować etykę z dziedziny odpowiedzialnego poznania, czyli 
po prostu z dziedziny poznania w  ogóle, i tym samym uznać roszczenia 
poznawcze zawarte w  pytaniach powstających w obliczu faktów moral
nych za pytania, na które człowiek nie ma prawa oczekiwać jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Ponieważ w tej sytuacji stawianie odnośnych pytań musiało
by uchodzić za bezcelowe, należałoby w konsekwencji uznać je za pseudo- 
problemy.

Żadna z tych alternatyw  nie może zadowolić oczekiwań tych, którzy 
w  obliczu określonych faktów nie mogli się oprzeć potrzebie stawiania 
pytań w  rodzaju:

1° „Co powinienem?”,
2° „Dlaczego to powinienem?”,
3° „Dlaczego w ogóle cokolwiek powinienem?”

Każda z wymienionych przez nas cech metodologicznych, które łącznie 
złożyły się na metodologiczną charakterystykę twierdzenia swoiście etycz
nego, stała niejako na straży integralnej zawartości faktu moralnego, 
prowokującego do stawiania tych pytań. Rzeczowość twierdzeń etycznych 
miała oddać sprawiedliwość przedmiotowej, obiektywnej realności treści 
faktu moralnego. Apodyktyczność miała uczynić zadość tak swoistej dla 
tejże treści bezwzględności, z jaką domaga się ona dla siebie czynnej 
aprobaty, krótko — dla jej bezwzględnej powinnościowośd. Ogólność 
wreszcie rzeczonych twierdzeń miała korespondować z właściwym dla 
treści moralnej zaadresowaniem do każdego drugiego, czyli po prostu do 
człowieka jako człowieka. Otóż łatwo zauważyć, że dwie pierwsze z wy
mienionych możliwości okrawały coś z tego „depozytu”. Pierwsza elimi
nowała realność i tym  samym empiryczną prawomocność etyki, a nawet 
obiektywność jej przedmiotu. Druga musiałaby ją pozbawić tego, oo dla 
jej obiektywności najbardziej swoiste: bezwzględnej powinności właści
wej dla faktu moralnego i odpowiednio — apodyktyczności tw ierdzeń o 
nim. Ostatnia wreszcie z alternatyw  już n ie okrawa, ale przekreśla wszy
stko. Wydaje się ona zresztą najbardziej konsekwentna. Którą z wymie
nionych pozytywiści de facto wybrali? Do tej sprawy przejdziemy nie
bawem. Przedtem jednak wypadałoby ogólnie rozważyć przedmiotową 
wartość tezy, która w  ogóle zadecydowała o zaistnieniu całej wymienio
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nej sytuacji lematycznej. Gdyby bowiem teza ta okazała się bezzasadna, 
wówczas cała dysjunkcja powodująca rozbicie koniunkcji cech postulo
wanych dla tez etyki straciłaby swą podstawę. Nie stanowiłoby to oczy
wiście jeszcze samo przez się rozwiązania metodologicznego problemu 
etyki. Usuwałoby jednak z pewnością jedną z głównych przeszkód, któ
rą niektórzy widzą na drodze w tym  kierunku.

Ukazanemu wyżej wywodowi neopozytywistów nie można oczywiście 
niczego zarzucić z punktu widzenia formalnej poprawności. Jego we
wnętrzna logika jest wręcz uderzająca. Czy jednak sama logiczna po
prawność tutaj wystarcza? Czy ta  godna podziwu konsekwencja nie stoi 
na usługach pewnego rzeczowego błędu, który tkwi u podstaw całego 
tego rozumowania i jego wyniku? Czy w szczególności teza neopozyty
wizmu, przekreślająca możliwość koniecznej wiedzy o rzeczywistości, jest 
istotnie rezultatem analizy faktycznych uzdolnień i możliwości poznaw
czych człowieka, adekwatną wykładnią ich funkcji, zasięgu i wartości 
dostarczanych przez nie informacji, czy też — przeciwnie — u podstaw 
tego „naukowego sceptycyzmu” stoi po prostu pewna błędna presupo- 
zycja?

Otóż nietrudno zauważyć, że za przesłankę całego wywodu przyjęto 
pogląd ograniczający zakres zdolności poznawczych ludzkiego umysłu. 
Umysłowi odmówiono oałkowicie zdolności kontaktowania nas z kon
kretną rzeczywistością. Rolę tę przypisano na zasadzie wyłączności spo
strzeżeniom zmysłowym zewnętrznym czy wewnętrznym. Odtąd więc 
„doświadczać” mogło już tylko znaczyć „zmysłowo spostrzegać”. Do
świadczenie zrównano po prostu ze spostrzeżeniem zmysłowym. Wy
łączywszy — jak się okazuje zupełnie arbitralnie — „z obiegu” bezpo
średniego poznawania rzeczywistości, a naw et poznania rzeczywistości 
w ogóle instancję umysłu można już było uzyskać dokładnie taki wy
nik, jaki uzyskano — i jaki uzyskać z góry zamierzano: przekreślenie 
możliwości koniecznej wiedzy o rzeczywistości. Co jednak upoważniło 
neopozytywistów do takiego cięcia?

Musimy się oczywiście zgodzić, że w opanciu o doświadczenie rozu
miane jako spostrzeżenie zmysłowe — uwagi na samą jego naturę — 
niepodobna rozstrzygnąć w sposób apodyktyczny, koniecznościowy, za
chowania się odnośnych przypadków w  przyszłości. W konsekwencji nie 
możemy zagwarantować ogólnym twierdzeniom rzeczowym charakteru 
koniecznego. Czy jednak z tego, że niepodobna tego rozstrzygnąć w  opar
ciu o  spostrzeżenie, wynika, że n ie można tego dokonać w żaden inny 
sposób? Byłoby tak pod jednym  warunkiem. I istotnie ten właśnie wa
runek stanowi implikację metodologiczną całej doktryny empiryzmu logi- 
kalnego. Można go sformułować następująco: doświadczenie typu spo
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strzeżeniowego — innego nie ma! — stanowi jedyne kryterium  wszelkiej 
wartościowej wiedzy o  rzeczywistości. Czy jednak wyrażone w tym  w a
runku przekonanie jest prawdziwe? Czy przekonanie to jest adekwatną 
relacją z faktycznej sytuacji poznawczej, czy też po prostu założeniem 
ignorującym rzeczywiste możliwości poznawcze człowieka? Czy — in
nymi słowy — sama koncepcja doświadczenia neopozytywistów jest zgod
na z... doświadczeniem?

W jaki sposób to  rozstrzygnąć? Chyba tylko poprzez konfrontację 
konkurujących ze sobą tez z faktyczną sytuacją poznawczą. Oto zdanie: 
„Człowiek jest śm iertelny”. Rozwinąwszy je  odpowiednio uzyskujemy: 
„Każdy człowiek...”, w czym rozpoznajemy ogólne twierdzenie realne. 
Zanalizujmy jego wartość poznawczą z punktu widzenia wymagań 
doktryny empiryzmu logikalnego. Pozytywista ma zasadniczo dwie 
możliwości. Może to  twierdzenie uznać za zdanie analityczne bądź za 
zdanie empiryczne. W pierwszym przypadku będzie ono — zgodnie z ro 
zumieniem analityczności przez empiryzm — 'tautologią. Będzie ogólne
i konieczne, lecz przy tej interpretacji — wbrew wszelkim pozorom! — 
nie może być uznane za twierdzenie rzeczowe. A to  z tego powodu, że 
układ i wybór cech składających się na znaczenie użytych w nim ter
minów pochodzą od konstruktywnej działalności umysłu (nie poznaw
czej!), nadto nie ma i być nie może żadnego „koniecznościowego dowo
du” na to, że rzeczone konstrukcje są odbiciem jakichkolwiek — a  tym  
bardziej adekwatnym odbiciem — obiektywnych stanów rzeczy, w  tym 
przypadku ludzkiej natury. Jako zdanie analityczne twierdzenie „Każdy 
człowiek jest śm iertelny”, jest więc twierdzeniem koniecznym i ogól
nym, ale dokładnie dlatego nie mamy żadnego praw a odnosić go do rze
czywiście istniejących ludzi.

Pozytywista m a jeszcze drugą możliwość zinterpretowania powyższe
go zdania w  ramach przyjętego schematu i zapewne tę  drugą wziąłby 
w tym przypadku pod uwagę. Twierdzenie: „Każdy człowiek jest śmier
telny”, w  tej drugiej interpretacji będzie zdaniem empirycznym. Przed
miot jego orzekań stanowią rzeczywiście istniejący ludzie, podlegli kon
troli doświadczenia. Otóż całe dotychczasowe doświadczenie potwierdza 
jego prawdziwość. Wszelako naw et tak rozległa skala doświadczenia nie 
usuwa i nie jest zdolna usunąć wspomnianej dysproporcji pomiędzy za
kresem orzekania a  jego podstawą — zakresem doświadczenia. Nie zna
jąc i nie mogąc już teraz znać wyników przyszłych doświadczeń dla 
orzekanej dziedziny (jej kompletu) może on zdanie to  uznać za jedynie 
prawdopodobne]

Otóż nie tylko zdrowy rozsądek, ale i pogłębiona refleksja nad charak
terem  naszej wiedzy protestuje — w  imię realizmu — przeciw takiej
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interpretacji, która — jak to  wyraźnie widać — bardziej liczy się z wy
maganiami przyjętej doktryny aniżeli z faktem poznania. Nie będziemy 
tu  ex professo dyskutować problemu zdań koniecznych o  świecie. Istnieje 
olbrzymia literatura na ten temat. Na niej się wspieramy i do niej od
syłamy czytelnika6. Przedstawimy jednak prosty — naszym zdaniem — 
tok myśli, prowadzący do przyznania pewnym zdaniom o rzeczywistości 
charakteru koniecznego. Wróćmy do naszego przykładu, do tego sui 
generis faktu, jakim jest metodologiczny charakter zdania „Każdy czło
wiek jest śmiertelny”. Zapewne nie znamy i znać nie możemy w  tej 
chwili rezultatów przyszłych doświadczeń co do śmiertelności ludzi. Czy 
jednak ich brak musi nam przeszkodzić w  uznaniu koniecznościowego 
charakteru tego zdania, jego nieobalalnej prawdziwości? Ozy przyszłe 
doświadczenia mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na zmianę jego me
todologicznego charakteru? Czy więc z tego powodu, że nimi w  tej chwili 
nie dysponujemy, musimy poprzestać na uznaniu tego zdania za co naj
wyżej prawdopodobne? Na każde z tych pytań sama przedmiotowa oczy
wistość narzuca nam z całą siłą jedną odpowiedź: nie! Co nas w  takim 
razie do tej odpowiedzi upoważnia, na  mocy jakiego kryterium  uznaje
my rzeczowy i powszechny charakter tego zdania, skoro spostrzeżenie 
zmysłowe jest dla tych celów — co zresztą słusznie zauważyli pozyty
wiści — „za krótkie”? Czyżby tu  działało li tylko ślepe przyzwyczaje
nie?

Narzuca się tu  prosta odpowiedź: Na mocy tego, że rozumiemy, czym 
lub kim jest obiektywnie dany w bezpośrednich kontaktach poznaw
czych, również — choć nie wyłącznie! — spostrzeżeniowych, człowiek. 
Jesteśmy po prostu zdolni do nawiązania głębszych kontaktów poznaw
czych niż kontakty spostrzeżeniowo-empiryczne z tkwiącą w człowieku 
czy w ludziach właściwą im statyczno-dynamiczną strukturą, czyli po
trafim y intelektualnie dotrzeć do tego, co w  języku klasycznej filozofii 
nazywa się istotą lub naturą człowieka7. Nawiązując zmysłowo-spostrze- 
żeniowy kontakt z konkretnym człowiekiem sięgamy spontanicznie dalej, 
do transzmysłowych choć niemniej bezpośrednio, właśnie intelektualnie 
danych struktur w uobecnionym poznawczo przedmiocie. Od razu wię
cej widzimy w konkretnej rzeczy, aniżeli w niej widzą same zmysły.

• Por.: S. K a m i ń s k i ,  O prawdach koniecznych, „Studia Philosophiae Chri- 
stianae ATK”, 4(1968), nr 1, s. 47—72; A. P a p ,  Semantics and Necessary Truth, New 
Haven (1958), 1966; E. P o z n a ń s k i ,  Spór o analityczność, „Studia Filozoficzne”, 4 
(1960), nr 4(19), s. 119—146; K. A j d u k i e w i c z ,  Zagadnienie uzasadnienia zdań ana
litycznych, [W:] Logiczna teoria nauki, Warszawa 1966, s. 227—246.

7 Por.: A.F. U t z ,  Die Krise im modernen Naturrechtsdenken, „Die neue Ord- 
nung”, 5(1951)201; G. M a n s  er, Das Naturrecht in thomistischer Beleuchtung, Frei- 
burg 1947, s. 62—78.
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(Trzeba dodać: aniżeli widziałyby sam e zmysły). Człowiek zresztą nie 
umie się zatrzymać na tym, co bezpośrednio „widzi”, co w prost w  wi
dzianym „wypatrzy”. Potrzeba poznania u człowieka jest przede wszyst
kim potrzebą zrozumienia danej wprost, czyli zmysłowo-intelektualnie, 
i w tym  sensie doświadczanej oraz doświadczalnej rzeczywistości8. Po
trzeba zrozumienia znajduje ujście dla siebie w znalezieniu ostatecznych 
racji dla tego, co „ujrzane”, i tym samym w  dokonaniu kontroli nad 
obiektywnością treści 'bezpośrednio, zmysłowo-intelektualnie poznanego, 
„widzianego”. Czysto zmysłowe poznanie, jak gdyby wyfiltrowane ze 
struktur ujętych intelektualnie i dyskursywnych powiązań, jest więc 
jedynie produktem fantazji empiriokrytyków i ich współczesnych na
stępców. Umysł wcale nie stwarza tych struktur, lecz je w y czy tuje 
w konkretnie danym mu przedmiocie i wiąże natychm iast z całościo
wym jego „rozumiejącym doświadczeniem”. I tak np. śmiertelność czło
wieka dostrzega jako wpisaną w  jego organiczną cielesność, w  której 
z kolei widzi „wiążący” przejaw, specyficznie ludzki, doświadczanej rów
nież poza człowiekiem przygodności, tj. niekonieczności związku tego, że 
coś jest, z tym, czym to coś jest. Wyjaśniając to  widzenie do końca znaj
duje specyficzny sposób „ukoniecznienia” tego widzenia i tym  samym 
niejako apodyktyczną jego kontrolę. W rezultacie człowiek, n ie  czekając 
na przyszłe spostrzeżenia, już teraz może stwierdzić, że śmiertelność nie 
tylko „faktycznie”, lecz „koniecznościowo” jest człowiekowi pisana... 
jako człowiekowi, tj. ze 'w zględu na jego naturę. Może, innymi słowy, 
wygłosić twierdzenie empirycznie uprawomocnione i ogólne, oraz dla 
każdego realnego człowieka z  konieczności w ażne9.

Horyzont, granice i wartość ludzkiej wiedzy są więc daleko bardziej 
rozległe i odpowiednio daleko wyższej rangi metodologicznej — uznania 
tego wymaga prosty szacunek dla faktycznej sytuacji w poznaniu — niż 
to wynika z doktryny empiryzmu logikalnego. Umysł^rozum dostarcza 
więc stricto sensu wiedzy o świecie stanowiąc obok spostrzeżenia zmy
słowego, dokładniej: wraz z nim, specyficznie ludzką, ludzką par exce- 
lence, instancję poznania rzeczywistości. Sięgając głębiej w rejony rze
czywistości niż wyimaginowane „czyste doświadczenie” dostarcza nam 
też innego niż ono gatunku wiedzy, wiedzy względnie niezależnej od do
świadczenia, czyli legitymującej swą ważność wobec kryterium  i autory
tetu  wyższej rangi aniżeli spostrzeżenie zmysłowe. Skoro bowiem umysł 
dostrzeże w  dostępnym m u empirycznie jednostkowym przedmiocie ja

8 Rozumienie to nie musi zresztą realizować się natychmiast. Wymaga ono na
wet odpowiedniego przygotowania poznawczego, które się ujawnia i kontroluje w  
konstrukcji odpowiedniego aparatu pojęciowego.

* Wymknięcie się spod jego zasięgu oznaczać by musiało wyjście poza klasę 
ludzi.
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kieś wewnętrzne przyporządkowanie strukturalne jego istotnych ele
mentów składowych wzajem do siebie, to  uchwycona w ten  sposób pra
widłowość jest już niezależna od doświadczenia w  tym  sensie, że wszel
kie przyszłe doświadczenie nie będzie już mogło jej podważyć ani też 
zasadniczo potwierdzić. Wcale to bowiem nie jest potrzebne, a  co naj
wyżej może stanowić dla niej nowy m ateriał ilustracyjny. Mogę np. 
przyjrzeć się tej oto kartce papieru i na stwierdzeniu istnienia tej oto 
kartki poprzestać. Mogę się jej jednak przyjrzeć jeszcze nieco inaczej, 
w taki mianowicie sposób, że dla wyrażenia tego, co (teraz oto w  niej 
„widzę”, potrzeba mi aż dwu różnych typów konstatacji: że mianowicie 
czym innym jest w  stosunku do niej stwierdzić, że ona jest, a czym in
nym, że jest taka oto właśnie, a  nie in n a 10. Ale to  intelektualne „przyj
rzenie się” tej kartce starczy, by niezależnie od jakichkolwiek przyszłych 
tego typu kontaktów doświadczalnych, z jakimikolwiek już rzeczywiście 
istniejącymi przedmiotami, wiedzieć, że w każdym z nich jest rzeczywi
ście i musi być nawet tak  samo: że wszystko, co jest, musi być jakieś, 
jakąś określoną treścią, którą można tak  czy inaczej, z tej czy owej 
strony opisać, i że równocześnie jakakolwiek by była ta  treść, jest ona 
rzeczywistą, a  nie urojoną fantażją czy jEikoją, konstrukcją wyobraźni 
itp. tylko wówczas, gdy jest, gdy istnieje.

Ten oto proces poznawczy, równie naturalny jak bezpośredni, z pew
nością daleko prostszy, niż na to  wskazuje wielość słów użytych dla jego 
opisania, chwyta więc Wprost, czyli doświadcza wewnętrznej relacji rze
czy jako rzeczy, chociaż stało siię to  w tej oto — bezpośrednio mi danej, 
konkretnej, empirycznie stwierdzalnej — 'rzeczy; ujm uje bezpośrednio 
elementy, bez których żadna rzecz w ogóle nie mogłaby po prostu być 
sobą, a  więc i  istnieć, a  więc i być (poznaną: dostrzeżoną i zrozumianą u . 
Poznanie to chwyta więc relacje konieczne, w  tym  przypadku konieczne 
przyporządkowanie dwu elementów składowych w rzeczy, a więc za
chodzące w  każdej rzeczy, jakkolwiek dla dokonania tego „wglądu” 
w rzecz niezbędny był kontakt poznawczy z samą konkretną rzeczą, nie
zbędne było doświadczenie. Ogólna i konieczna prawidłowość jest czymś 
w samej rzeczy, a  jako taka może być i ibyWa intelektualnie — ale też 
tylko intelektualnie! — „dostrzeżona” oraz nieodwołalnie skontrolo
wana 12.

Czy opis tego procesu jest czymś innym jiiż... opisem, czyli raportem

10 Potrzebny tu jest oczywiście inny aparat pojęciowy. Reguły tego języka są 
jednak doświadczalne, zawierają tzw. dyrektywy empiryczne.

11 Podkreślając bezpośredniość i prostotę tego typu aktów poznawczych nie wol
no zapominać o trudach ich refleksyjnego opracowania i kontrolowania.

“  Refleksja kontrolna uwyraźniana bywa również od strony językowej. Ale 
reguły sensu wyrażeń nie stanowią same z siebie jedynej gwarancji nieodwołalności.
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z faktu: obiektywnej sytuacji poznawczej, którą każdy zasadniczo może, 
gdy tylko zechce, dowolną ilość razy powtórzyć? Ozy zatem tego ro
dzaju poznanie nie spełnia warunków iritersubiektywnej końtrolowal- 
ności i komunikaitywności? I czy w takim  razie uzyskane dzięki .takie
mu poznaniu ogólne tw ierdzenia n ie są również empirycznie, doświad
czalnie uprawomocnione? Są to  — jak się Zdaje — już tylko retoryczne 
pytania. Poznanie ogólne i konieczne a  zarazem rzeczowe jest możliwe, 
ponieważ faktycznie zachodzi 13. Uznanie tego jes t sprawą szacunku dla 
doświadczenia. „Ab esse ad  posse valet conseąuentia! ”. Należy tylko
o jednym pamiętać, aby. mianowicie nie identyfikować zbyt podhopnie 
doświadczenia z pewną jego, podyktowaną względami doktrynalnymi, 
ciasną, czyli po prostu niezgodną z nim samym koncepcją. To koncepcję 
doświadczenia trzeba dostosowywać do doświadczeńiai, n ie  odwrotnie. 
Zacieśnienia dokonano m. in. na gruncie empiryzmu logikalnego, star- 
wiając znak równości pomiędzy doświadczeniem a  spostrzeżeniem zmy
słowym. To zacieśnienie musiało z kolei doprowadzić do tezy o niemo
żliwości wiedzy koniecznej o rzeczywistości, a  więc do rozbicia wym a
ganej również i przez tezy etyki koniunkcji cech stanowiącej ich swoiście 
wspólne znamię. Stało się to jednak — jak widzieliśmy >— nie w imię 
szacunku dla faktów, lecz w imię wymagań dogmatycznie przyjętej 
doktryny. Konstatacja — rzecz jasna —• przykra dla pozytywisty, dla 
którego fakt miał być ostatecznym autorytetem. Nawiasem mówiąc, przy
toczone co dopiero twierdzenie — urzeczywistniające samym sobą, 
„swoim własnym faktem ” możliwość koniecznej wiedzy o rzeczywi
stości — jest znaną tezą filozofii klasycznej o  złożoności każdej doświad
czalnie człowiekowi danej „rzeczy” z treści i istnienia. O płodności tej 
tezy i o jej poznawczej doniosłości, również dla etyki i metaetyki, będzie
my mieli jeszcze okazję się przekonać.

Poprzednio użyto określenia „względnie niezależna od doświadcze
n ia” na  oznaczenie omawianego (typu wiedzy. Przytoczone przykłady 
pozwalają bliżej sprecyzować znaczenie tej przydawki. Przez słowo 
„względnie” chcemy podkreślić, że naw et specyficznie intelektualne po
znanie rzeczywistości, wyrażające się w twierdzeniach ogólnych i ko
niecznych, nie może być oderwane od bezpośredniego, a więc doświad
czalnego — w tym  także spostrzeżeniowo-zmysłowego — z nią kontaktu. 
Umysł „czyta” treść rzeczy nie bez udziału zmysłów. Stwierdzając to 
solidaryzujemy się z trzeźwym empiryzmem, reprezentowanym w filo
zofii co najmniej od czasów Arystotelesa, wedle którego wszelki kontakt 
poznawczy ze światem m a swe źródło w  zmysłach. Tym samym staje
m y na stanowisku tzw. empiryzmu genetycznego, a na antypodach gene

11 Nie wyklucza to trudności w  przekonywającym przedstawieniu tej prawdy.
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tycznego aprioryzmu. Deklarując jednak wraz ze wszystkimi em pirysta- 
mi — w imię szacunku dla faktycznego stanu rzeczy w  dziedzinie pozna
nia — że wszelka wiedza wywodzi się genetycznie z doświadczenia zmy
słowego, rozchodzimy się z niektórymi z nich dokładnie w  tym  momen
cie, kiedy stają się oni pozytywistami, czyli w chwili, gdy wygłaszają 
drugą, błędną — jak sitarano się pdkazać — tezę, że spostrzeżenie zmy
słowe nadto jest jedynym kryterium  jej wartości (empiryzm metodolo
giczny), co praktycznie bywa formułowane w  postaci postulatu nieskoń
czonego poddawania już osiągniętych wyników dalszej kontroli spostrze
żeń, czyli sprawdzaniu. W imię ibowiem znowu prostego respektu dla 
faktycznej sytuacji poznawczej musimy uznać — raz po raz urzeczy
wistnianą — możliwość wiedzy ogólnej i zarazem koniecznej o  rzeczy
wistości, czyli takie sytuacje poznawcze, w  których ujęty wprost inte
lektualnie związek wewnętrzny rzeczy, a  nadto intelektualnie ostatecz
nie skontrolowany, sta je  się tym  samym w swej ważności niezależny 
metodologicznie od wszelkich przyszłych doświadczeń u . W tym  właśnie 
znaczeniu jest to „względna niezależność od doświadczenia”, „względne 
a priori”. /Tego rodzaju konieczne twierdzenia o rzeczywistości są bo
wiem niezależne od wszelkiego przyszłego doświadczenia, ale nie od 
Wszelkiego doświadczenia w ogóle. To właśnie podyktowane przedmio
tową wymową sytuacji poznawczej stanowisko łączące empiryzm gene
tyczny z metodologicznym sui generis aprioryzmem każe nam odrzucić 
jako niczym nieuzasadnione — poza względami czylsto doktrynalnymi — 
zalstrizeżenia co do zasadniczej możliwości ogólnie ważnego poznania 
rzeczywistości.

Należy oczywiście zdać sobie dokładnie sprawę z rezultatu uzyska
nego dzięki powyższym rozważaniom, z tego, co dzięki /niemu dla na
szych celów osiągnięto i czego z uwagi n a  te  cele jeszcze n ie  osiągnięto. 
Cóż nam  tedy daje wskazanie n a  przypadki twierdzeń, w  których w spo
sób zupełnie naturalny występuje koniunfecja znamion metodologicz
nych : ogólności, rzeczowości i konieczności? Daje nam  ono dwie ważne 
rzeczy:

1° obala dogmat o nieośiągalności empirycznie uprawomocnionej 
i ogólnie ważnej wiedzy;

2° odsłania podstawę tego dogmatu i zarazem bezpodstawność tej 
„podstawy” na gruncie doświadczenia: niezgodną z doświadczeniem, za
wężoną jego koncepcję.

Przez to samo uzyskany wynik usuwa 1° jednio z uprzedzeń stano
wiących główną przeszkodę na drodze do pełnego uprawomocnienia 
etyki w tym charakterze, jaki wyznaczają jej same pytania wyrosłe na

14 W tym sensie ważny a priori.
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bazie faktów moralnych; 2° wskazując, iż źródłem nieufnej rezerwy 
względem rzeczonego charakteru metodologicznego jej tez mogłaby 
być — jak to miało m iejsce w  pozytywizmie — wadliwa koncepcja do
świadczenia moralnego, tym  samym pokazuje drogę, na  jakiej należy 
szukać właściwych rozwiązań i uzasadnień dla metodologicznego pro
gramu tej etyki. Wskazanie n a  (przypadki twierdzeń realnych i koniecz
nych nie stanowi jednak już samo przez się pozytywnego rozwiązania 
problemu możliwości tego rodzaju twierdzeń w  samej etyce. Pora więc, 
aby rozważyć ten problem w niej samej, czyli we właściwym dla niej — 
specyficznie etycznym — kontekście.

§ 2. EMPIRYCZNOŚĆ- BEZ APODYKTYCZNOŚCI

Naturalizm etyczny zaliczany bywa do tych reprezentowanych w ło
nie empiryzmu-pozytywizmu metateoretyoznych ujęć etyki, które wło
żyły maksimum wysiłku dla ugruntowania jej empirycznego, obiektyw
nego charakteru i przez to sarnio dla zapewnienia jej miejsca w gronie 
dyscyplin legitymujących się zaszczytnym mianem naukowych. Obiek
tywność i realność etyki wiąże naturalizm z obietywnością i realnością 
zdroworozsądkowego poznania moralnego, wyrażającego się w języku 
potocznym. Język potoczny jest oczywiście zbyt mocną realnością, by 
można ją było zignorować. Oznaczałaby to bowiem ni mniej, n i więcej, 
tylko zlekceważenie sumowanych przez wieki całe i kontrolowanych 
praaz całe pokolenia niezliczonych wprost doświadczeń i rozeznań mo
ralnych .poszczególnych jednostek i grup społecznych. Trudno przy bu
dowaniu etyki przejść mimo tak  niesłychanie zasobnego pojemnika 
treści moralnej, zwłaszcza zaś obok wymowy tak wielokrotnego i wie
lorakiego jej potwierdzenia. Na to nie zechce sobie pozwolić nikt, kto 
rzetelnie liczy się z doświadczeniem, kto w doświadczeniu widzi jedyne 
źródło wszelkiej wiedzy, a tym  bardziej jeszcze, kto upatruje w nim 
jedyne kryterium  jej obiektywnej, przedmiotowej wartości, k to  — in
nymi słowy — zasafdę empirycznej kontr olowalności twierdzeń uznał za 
warunek sine qua non ich naukowości.

Tę oto zasadę przyjął za swoją również naturalizm etyczny. Ona 
właśnie każe naturaliście odnieść się z pełnym  respektem do faktu, ja
kim jest zbiorowe, wiekowe doświadczenie moralne, bez przerwy utrw a
lane i niejako wtórnie obiektywizowane, „materializowane” w języku 
potocznym, w jego odnośnych wyrażeniach: terminach i wypowiedziach 
wartościujących czy normujących moralnie. Pominąć czy zignorować tę 
faktycznie daną rzeczywistość oznaczałoby nie iść po linii empiryzmu,
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ale stanąć naprzeciw tego, co doświadczalne i doświadczane. Nic tedy 
dziwnego, iż ukierunkowany na empiryzm n a t u r a l i z m  etyczny pilnie 
zadlba o to, aby mieć język potoczny .po swojej stronie. W ydaje się rów
nież, że trudno by szukać lepszego sprzymierzeńca w dziele realizowania 
metodologicznego programu etyki postulowanej przez moralne .proble
my życia, zwłaszcza w aspekcie empiryczności je j tez, niż naturalizm, 
który wszak z ich empirycZnością związał ,sprawę jej naukowości.

Wymienione okoliczności skłaniają, by .przyjrzeć się bliżej tej, naj
bardziej bodaj dojrzałej, postaci naturalizm u etycznego, której ekspo
zycję znajdujemy w  dziele twórcy Koła Wiedeńskiego, Moritza Schlicka. 
Chodzi tu  przede wszystkim o jego Fragen der Ethik  z r. 1930. ,,E tyka— 
stwierdza Schlick — <nie tworzy ani samego pojęcia, ani przedmiotów, 
które wchodzą w  jego zakres, ani wreszcie warunków, potrzebnych do 
tego, by dane pojęcie mogło być do tych przedmiotów stosowanie. 
Wszystko to  zastaje ona już gotowe, podobnie jak każda nauka znaj
duje w doświadczeniu życiowym m ateriał, kitóry opracowuje” 15. Schlick 
nie m a tedy najmniejszej wątpliwości co do tego, gdzie znajduje się mar- 
teriał, z którego etyka m a czerpać swój własny (przedmiot i — dodaj
my — którego charakter ma z kolei decydować o jej profilu metodolo
gicznym. Materiał ten stanowią „aktualnie istniejące oceny w realnym 
świecie świadomości ludzkiej” 16. Przedmiotem tym są „oceny i normy”. 
Dlatego etyka jest nauką normatywną. Ale ,te normy i oceny są rów
nocześnie faktem w realnym święcie ludzkiej zbiorowej świadomości, 
faktem ludzkiego doświadczenia. Zajmując się więc normami moral
nymi etyka nie przestaje zajmować się „wyłącznie tym, co istnieje 
w rzeczywistości”. Je s t więc nauką o  faktach, nauką empiryczną. „Gdy
by więc naw et e tyka była nauką normatywną, nie przestałaby przez to 
być nauką o faktach”. Etyka je s t  (więc nauką — wedle programu Schlic
ka — empiryczną i norm atywną zarazem. Schlick naw et doda — udzie
lając przez to  najbardziej autentycznego kom entarza do własnej kwali
fikacji metodologicznej etyki — że „jest to najważniejsze z twierdizeń, 
określających jej zadania” 17.

Ha kwalifikacja metodologiczna tak bardzo przylega .— jak się wy
daje — do etyki .postulowanej przez analizowane poprzedtiio pytania 
życia, że już to  samo zachęca, żeby juwaśfniej przestudiować rożwiązanie 
metodologicznego problemu etyki, zaproponowane przez odnowiciela 
i czołowego reprezentanta współczesnego pozytywizmu.

Etyka bada rzeczywistość przez siebie zastaną. Jest nią dobro moral
ne zaw arte w ocenach moraftiych i reguładh morakiych żyda. pierw sze 
zadanie etyka polega więc jna najdokładniejszym ustaleniu sensu słowa

15 S c h l i c k ,  op. cit., s. 15. *• Tamże, s. 34. 17 Tamże, s. 35.
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„dobry” w jego moralnym, potocznojęzykowym znaczeniu18. Nie jest to 
jednak jego jedyne ani nawet najważniejsze zadanie. Gdyby tylko o to 
chodziło — powie Schlick — nie warto by wcale uprawiać etyki. S_ens 
słowa „dobry”, zgodnie z tym, co już w inny sposób wyżej wypowie
dział, jest nam wszystkim znany, zanim etyk przedstawi jego ściślejsze 
sformułowanie słowne. Właściwe zadanie etyki polega dopiero na wy
jaśnieniu tego dobra, które już wprost, czyli z doświadczenia znamy, 
a którego sens etyk bliżej tylko na wstępie swej pracy sprecyzował19. 
Tak rozumiana etyka umieszczałaby się więc pośród dyscyplin real
nych, dokładniej: wyjaśniających realną, a więc empirycznie daną rzeczy
wistość. Rzeczywistością „doświadczaną” byłoby w tym przypadku do
bro moralne dane w aktach ludzkich ocen i norm.

A zatem dalej kroczymy szlakiem, który odkryliśmy jako szląk proble
m atyki etycznej powstałej z życiowego zapotrzebowania. Tym, co by 
nas w tej chwili bliżej interesowało, to sam charakter wyjaśnienia 
etycznego u Schlicka. Jak  wiemy, jest on pochodną charakteru samych 
pytań, które stawiamy w obliczu danego w doświadczeniu dobra mo
ralnego, pytań, które w ogóle decydują o potrzebie budowania wyjaś
niającej fakty teorii. Stwierdziliśmy wyżej, że bez tej teorii nie umie
my się obejść, tak jak nie umiemy się obejść bez stawiania sobie 
określonych, a wywołanych samą treścią i charakterem faktu moral
nego pytań. Od tej strony można więc stwierdzić zbieżność wyniku na
szej analizy na tem at genezy problematyki etycznej z rezultatem Schlic
ka: „Oczywiście, to zdziwienie, jakie wywołują moralne oceny czło
wieka, zdziwienie, które powyżej określiliśmy jako pierwszy impuls 
do sformułowania problemu etycznego, polega przede wszystkim na 
zdumieniu nad własnym faktycznym postępowaniem moralnym” 20. Miło 
zwłaszcza stwierdzić, że językowy kształt pytań — szczególnie gdy cho
dzi o najbardziej istotne w tym przypadku partykuły pytajne — m ają
cych wyrażać to zdziwienie, jest niemal zbieżny z szatą słowną nadaną 
przez nas moralnym pytaniom życia: „Co faktycznie obowiązuje jako 
wytyczna działania?”, przypomina przecież nasze: „Co powinienem, co 
powinno się?”, zaś ze szczególnym naciskiem przez Schlicka podkreś
lone pytanie: „Dlaczego to, a nie co innego, służy za wytyczną działa
nia?”, zbiega się z naszym: „Dlaczego to, a nie co innego powinienem, 
powinno się?” . Chociaż więc brak na liście Schlicka pytania, które 
w naszej analizie musieliśmy uznać za najbardziej podstawowe, za „py
tanie pytań” : „Dlaczego w ogóle cokolwiek...?”, to jednak już sama 
obecność pytania typu „Dlaczego?” wydaje się niemałej wagi dla okreś
lenia metodologicznego charakteru zawartego w nim zapotrzebowania

“  Tamże, s. 18. «  Tamże, s. 19. “  Tamże, s. 39 i 41.
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poznawczego na wyjaśnienie, a zatem koniec końców dla określenia 
metodologicznego charakteru tez etyki. Czy więc obok stwierdzonej już 
realności mamy nadto prawo widzieć w pytaniu Schlicka zamówienie 
na wyjaśnienie koniecznościowe, na tezy apodyktyczne?

Aby nie ulec zbyt przedwcześnie sugestii całkowitej zbieżności me
todologicznego charakteru pytań i odpowiedzi, problematyki i teorii 
trzeba nade wszystko nie zapomnieć o jednym: że mianowicie o treści 
i charakterze samych pytań decyduje ostatecznie treść i charakter same
go faktu, który do ich stawiania prowokuje. Tak długo więc nie wolno 
nam widzieć zbieżności metodologicznej problematyki etycznej i samej 
etyki w ujęciu Schlicka z problematyką w ykrytą przez nas w analizie 
życiowego faktu moralności, jak długo nie zbadamy, jak został ujęty 
i rozpoznany w swej treści oraz w charakterze fakt nazwany przez 
Schlicka faktem moralnym. Gdyby fakt prowokujący do stawiania 
równokształtnych i równobrzmiących pytań został inaczej zidentyfiko
wany, wówczas pod osłoną tak samo nawet sformułowanych pod jego 
adresem pytań kryłyby się może odpowiednio różne treści, a więc i od
mienne zamówienia poznawcze, a w końcu różne w swej treści, a nawet 
w swym charakterze postulowane przez odnośne pytania teorie wyjaś
niające. Nie można więc zaniedbać przebadania, w jaki sposób Schlick 
określa fakt moralny. Wydawać by się mogło co prawda, że nie istnieje 
potrzeba takiego kontrolnego przebadania, skoro sam Schlick oświadczył, 
że wyszedł od doświadczenia potocznego, a zatem z tego źródła, które 
i dla nas stanowiło zasób materiałowy dla charakterystyki faktu moral
nego. Rzetelność naukowa nie zezwala nam jednak ani na udzielanie 
kredytu, ani na korzystanie z niego. Przyjrzyjm y się zatem robocie 
Schlicka nad ustaleniem i wyjaśnieniem treści dobra zawartego w po
tocznym doświadczeniu moralnym.

Schlick widzi potrzebę dwojakiej charakterystyki pojęcia dobra i zła 
moi-alnego, charakterystyki „formalnej” i „treściowej”. W pierwszym 
przypadku dobro jawi się jako coś (postępowanie, postawa) powinnego, 
wymaganego, nakazanego. Ta strona dobra wskazuje na jakiegoś pra
wodawcę. Imienne wskazanie go wykracza już jednak poza obręb cha
rakterystyki sensu pojęcia dobra i stanowi przedmiot jego wyjaśnienia 
w tym właśnie „formalnym” aspekcie. Odkrycie cechy formalnej: „że 
powinne, nakazane...”, stanowi jednak dogodną drogę do odkrycia treści 
dobra moralnego, tj. tego, co (jakie postępowanie, postawa) nakazane. 
Droga do ustalenia ogólnej treści pojęcia dobra, bo o nią chodzi, pro
wadzi z kolei przez wykrycie tego, co wspólne we wszystkich faktycz
nie spotykanych wśród ludzi różnych czasów i miejsc ocenach oraz nor
mach postępowania. W wyniku odpowiedniej porównawczo-różnicującej
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analizy dochodzi się do zespołu cech postępowania wspólnego dla treści 
wszystkich szczegółowych, stwierdzonych jako powinne postępowań, 
czyli do treści wspólnej poszczególnym ocenom i regułom moralnym. 
Zespół ten stanowić będzie właściwą definicję dobra moralnego, a za
razem normę wszystkich norm, najwyższą normę postępowania lub tzw. 
zasadę m oralną21. Operacja uwyraźniania treści pojęcia dobra zbiega 
się więc z ustaleniem najwyższej normy moralnej. Sam jednak Schlick 
przestrzega przed opacznym pojmowaniem tej operacji. Nie polega ona 
na ustanawianiu, lecz tylko na odtwarzaniu normy, a zatem na ustala
niu pewnego faktu istniejącego w rzeczywistości22.

Trzeba tu  zauważyć, że jakkolwiek Schlick dotąd nigdzie bliżej 
treści w ten sposób ustalonego pojęcia dobra nie wyłuszczył, to jed
nak z tego, iż zbiega się ona z treścią tzw. zasady, czyli najwyższej 
normy moralnej, mamy prawo wnosić, iż chodzi tu  o generalną odpo
wiedź na pierwsze z podanych przez niego pytań etycznych: Co nas 
moralnie obowiązuje, co powinniśm y23, co nas rzeczywiście obowiązuje 
jako wytyczna działania? W tak ustalonej wytycznej mielibyśmy zatem 
jakiś ogólny miernik dobra moralnego, wspólny mianownik treści 
wszystkiego, co moralnie powinne, klucz do treści wszystkich poszcze
gólnych norm i ocen moralnych.

Ustalenie zasady moralnej jest — jak pamiętamy — odpowiedzią 
na pytanie: Co nas obowiązuje? Odpowiedź ta stanowi równocześnie 
punkt dojścia etapu ustalenia treści dobra moralnego, a zarazem punkt 
wyjścia zapowiedzianego wyjaśnienia. To właśnie w stosunku do niego 
skierowuje Schlick pytanie: Dlaczego to, a nie co innego, służy za wy
tyczną działania? Ta zwornikowa pozycja najwyższej normy moralnej 
wydaje się więc metodologicznie wyjątkowo diagnostyczna dla określe
nia treści i charakteru zarówno samego faktu moralnego w ujęciu 
Schlicka, jak i metodologicznego charakteru pytań etycznych oraz po
wstającej w związku z nimi teorii etycznej. Jest tak dlatego, że wszelka 
bardziej szczegółowa odpowiedź na pytanie: „Dlaczego powinienem to 
czy tam to?”, zbiega się wcześniej czy później przede wszystkim z treś
cią zasady etycznej, aby z kolei uzyskać pełne dla siebie wyjaśnienie 
w  wyjaśnieniu samej zasady, czyli w odpowiedzi na pytanie „Dlacze
go?” postawione pod adresem samej zasady. Na pytanie: „Dlaczego to 
oto powinienem?”, odpowie bowiem Schlick najpierw przez wskazanie 
na zgodność tego oto postępowania z określoną normą. Na pytanie zaś

21 Dla prostoty pomijamy rozważone przez Schlicka przypadki ewentualnych 
norm kolizyjnych. Nawet przyjąwszy pluralizm tego rodzaju etyk ich metodologiczny 
profil nie ulegnie zmianie. Nie ma to więc wpływu na wyniki, które nas tu intere
sują, i na ich ocenę.

22 S c h l i c k ,  op. cit., s. 42. 28 Tamże, s. 39.
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o słuszność tej normy — przez podanie jakiejś wyższej normy, pod 
którą pierwsza podpada24. Na kolejne pytanie przez wskazanie jeszcze 
wyższej, nadrzędnej względem niej normy. A jeśli wskazana norma 
okaże się już najwyższa? Odpowiedź Schlicka wypada przytoczyć do
słownie: „Pytanie o uzasadnienie najwyższych norm czy naczelnych 
wartości nie ma sensu, ponieważ nie istnieje nic wyższego, do czego 
można by je sprowadzić” 2S. Odpowiedź ta  może się wydać szokująca, 
ponieważ sam Schlick uznał za najwłaściwsze zadanie etyki wyjaśnie
nie pojęcia dobra moralnego, którego treść wyraża przecież najwyższa 
zasada moralna, a zatem punktem wyjścia procesu wyjaśnienia winno 
być właśnie pytanie „Dlaczego?” postawione wobec tejże zasady26.
O cóż zatem chodzi w wyjaśnieniu najwyższej normy moralnej? O co 
chodzi w  pytaniu „Dlaczego”.

Wyświetlenie tej sprawy odsłania nam dopiero zapatrywanie Schlic
ka na metodologiczny obraz etyki. Należy przede wszystkim odróżnić 
podwójny sens pytania „Dlaczego?”. O co innego pytamy stawiając 
pytanie: „Dlaczego powinno się?”, na etapie — powiedzmy — przed- 
wyjaśniającym, a o co innego na etapie wyjaśniającym.

Na pierwszym chodzi — wedle Schlicka — o „normatywne uzasad
nienie”. Kresem dla tego typu uzasadnienia jest dotarcie do normy 
moralnej, rozpoznanej jako najwyższa, czyli jako tzw. zasada moralna 
utożsamiająca się zresztą definicyjnie z treścią dobra moralnego. Ta za
sada na mocy definicji nie da się się już jednak sprowadzić do innych 
norm etycznych, nie może już być uzasadniona moralnie 27. „Przy naj
wyższej ze wszystkich normie nie można już poznać na tej drodze pod
staw obowiązywania norm, nie można znaleźć ich uzasadnienia. Tu 
więc kończy się etyka dla tego, kto ją  uważa wyłącznie za naukę nor
m atyw ną” 2S. Dla Schlicka jednak etyka nie kończy się na uzasadnie
niu moralnym, co więcej, właściwe jej zadanie polega na wyjaśnieniu 
dobra. W związku z tym zasadniczo różny jest sens pytania „Dlaczego?”, 
jakie począwszy odtąd będzie stawiał etyk. Zanim jednak do tego przej
dziemy, trzeba nam dokonać refleksji nad dotychczasowym status quo.

Trzy sprawy są tu  — jak się wydaje — godne odnotowania:
1° Schlick najwyraźniej mówi o „uzasadnieniu moralnym”. Wolno 

zatem sądzić, że chodzi o etyczne odpowiedzi na etyczne pytania. Tylko 
bowiem „uzasadniona” i „moralna” zarazem odpowiedź jest etyczną 
odpowiedzią. Taki charakter odpowiedzi potwierdza skądinąd to, że 
pytanie, które w takiej właśnie odpowiedzi miało znaleźć ujście dla 
siebie, posiadało również taki sam odpowiednio charakter: było pyta

24 Tamże, s. 23 i 20. 25 Tamże, s. 31 n. 2# Tamże, s. 39.
27 Tamże, s. 30. 28 Tamże, s. 30.
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niem etycznym. Zresztą przekonano się o tym analizując odnośne wy
powiedzi Schlicka. Poza tym  sprawa ta  winna nie podlegać kwestii 
wziąwszy pod uwagę, że Schlick miał się liczyć z „życiowym m ateria
łem moralnym”, a więc z rzeczywistą treścią i charakterem pytań, jakie 
ludzie w kontekstach moralnych stawiają.

2°Schlick stwierdza dalej, że wspomniane moralne uzasadnienie 
kończy się z chwilą sprowadzenia kwestionowanych norm moralnych 
do najwyższej normy moralnej. Wszelkie normatywno-moralne uzasad
nienie jest tedy subsumpcją poszczególnych reguł moralnych do normy, 
która ze względu na uzyskaną dzięki procesowi uogólniania treść, oka
zuje się prawidłem dla nich wszystkich, prawidłem prawideł. Wyjawia 
po prostu w sposób ogólny to, co wyjawiały na różnych poziomach 
uszczegółowienia pozostałe normy moralne. Cóż jednak normy te wy
jaw iają wraz z ich wspólnym mianownikiem — zasadą etyczną, naj
wyższą normą?

3° Otóż tutaj czeka nas niespodzianka w postaci osobliwej konsta
tacji Schlicka, osobliwej zwłaszcza na tle tego, co stwierdzono w punk
cie 1°: Dowiadujemy się mianowicie, że wszystkie rzeczone normy 
i oceny moralne są faktem, który należy rozumieć w taki sposób, że nie 
chodzi w nich o bezpośrednie ujęcie tego, co się powinno, lecz tego, 
co ludzie uważają za takie, tj. za powinne moralnie, za wartościowe mo
ralnie 29. Konstatacja, która — dodać trzeba — wyraźnie nie korespon
duje również z przeprowadzonym gdzie indziej przez Schlicka porów
naniem punktów wyjścia etyki i optyki. Wszak wychodziliśmy od 
światła danego w ludzkim doświadczeniu, a  nie od tego, co się uważa 
za światło w ludzkim m niem aniu3#. Konsekwentnie chodziło o teorię 
światła, nie o teorię mniemań ludzkich o świetle, chodziło o optykę 
(część fizyki), nie o psychologię widzenia światła. Tymczasem Schlick — 
jakby niepomny tego, co powiedział — oświadcza: „Jeżeli i o ile etyk 
na pytanie: Co jest dobre? — odpowiada przez wskazanie norm, to na
leży to rozumieć w tym sensie, że on mówi nam, co faktycznie znaczy 
»dobry«, ale nigdy nie może nam powiedzieć, co wyraz ten musi lub 
powinien znaczyć. Pytanie o słuszność oceny ma tylko ten sens, że do
maga się podania wyższej uznanej normy, pod którą ta  ocena podpada: 
dotyczy ono zatem faktu” S1.

Wszystko to nie może jednak nie wywołać konsternacji u kogoś, 
kto zachęcony obietnicą „moralnego uzasadnienia”, a nadto obecnością 
pytania „o słuszność” postępowania spodziewał się od Schlicka nie bez 
podstaw odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego to powinienem?”, czy ogól
niej: „Dlaczego w taki czy inny sposób postępować się powinno?”.

89 Tamże, s. 31. 80 Tamże, s. 17. 81 Tamże, s. 31.
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Wszak pytanie to ciągle wydaje się tylko innym sformułowaniem pyta
nia o uzasadnienie moralnej słuszności takiego czy innego postępowania. 
Cóż tymczasem otrzymujemy od Schlieka jako odpowiedź? Załóżmy, że 
właściwie zaklasyfikowano wyróżniony w  pytaniu rodzaj postępowa
nia oraz że dokonano prawidłowo odpowiednich subsuimpcji norm aż do 
najwyższej włącznie. Czy w wyniku dokonania tych wszystkich operacji 
cokolwiek uległo zmianie w sytuacji pytającego? Nic poza poszerzeniem 
zakresu (i ewentualnym zubożeniem treści) pytania. Samo pytanie jed
nak pozostaje nadal tym samym pytaniem — bez odpowiedzi. Nikt prze
cież nie uzna poważnie twierdzenia: „Takie postępowanie uważa się 
powszechnie za moralnie dobre luib moralnie powinne”, za odpowiedź 
na pytanie: „Dlaczego ostatecznie w taki sposób powinno się postępo
wać?”. Istnieje tu  wyraźna niespójność już nie tylko treści, ale i cha
rakteru pytania z jednej strony i odpowiedzi z drugiej strony, problemu 
i tezy lub jeszcze inaczej: problematyki i teorii. Problematyka jest na
tury etycznej, teoria zaś proponowana w formie jej rozwiązania jest 
najwyraźniej natury eto logicznej. Czyżby więc Schlick nie widział tej 
niezborności, a idąc dalej, nie dostrzegał różnicy pomiędzy pytaniem
o powinność i pytaniem o fakt, pomiędzy pytaniem  („Dlaczego?”) o to, 
że się powinno, i pytaniem o to („Dlaczego?”), iż się uważa, że się po
winno? Czy więc chodzi tu  o mimowiedne i mimowolne przeoczenie, czy 
też — przeciwnie — o świadomie podjętą redukcję problematyki po- 
winnościowej do problematyki faktu i równolegle z tym o redukcję etyki 
do etologii? Jeśliby zaś miało miejsce to drugie, to w imię czego taką 
redukcję podjęto, co ją usprawiedliwia? Czy nie ignoruje się tutaj real
nych pytań, które ludzie stawiają, czy im się ich nie zabiera i nie pod
suwa w zamian innych? Czy w konsekwencji nie ignoruje się faktów, 
które do tych właśnie pytań prowokują? Czy więc wreszcie Schlick re
dukując problem etyczny do etologicznego nie „zabiera go” samemu 
doświadczeniu? Czy więc koniec końców nie występuje on w imię fak
tów przeciw faktom, a w imię doświadczenia przeciw doświadczeniu?

Postawmy chwilowo na boku obawy wyrażone w powyższych pyta
niach. Mamy wszak jeszcze przed sobą obiecane przez Schlicka wyjaśnie
nie najwyższej normy moralnej, a więc najbardziej — wedle niego — 
właściwy etykowi etap pracy. Być może poznanie jego końcowego rezul
tatu  rozwieje w porę nasze trudności i okaże przedwczesność wyrażo
nych tutaj obaw.

Pod adresem normy moralnej rozpoznanej jako najwyższa nie wolno 
nam stawiać pytania o jej moralną słuszność. Moralne „Dlaczego?” jest 
tu już nie na miejscu. Norma ta jednak jest faktem psychicznym. Jako 
fakt wartościowania czy normowania nie tylko nie wyklucza, lecz nawet
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domaga się postawienia i rozwiązania pytania, wyrażającego inne „Dla
czego?” pod jej adresem. Chodzi tu  o przyczynowe, genetyczne wyja
śnienie: Dlaczego to, a nie co innego służy za wytyczną ludzkiego dzia
łania. Chodzi więc o wyjaśnienie, dlaczego ludzie wedle tej normy — 
jeśli nawet nie zawsze postępują — to przynajmniej szacują swoje czy 
cudze postępowanie, a nie o to, dlaczego winni postępować wedle tej 
normy. Gdyby więc nawet w takiej postaci słownej zostało pod adresem 
tejże normy sformułowane odpowiednie pytanie, należy je zawsze wła
ściwie rozumieć — jako pytanie o źródło pewnego psychologicznego zja
wiska, faktu 32. „Dlaczego” w tym miejscu, „ma znaczenie pytania o przy
czynę tych procesów psychicznych, w których człowiek dokoniuje oceny 
moralnej, stawia żądania moralne (przy czym można tylko zauważyć, że 
jeśli się mówi o znalezieniu »przyczyny«, jest to tylko popularny skrót 
dla stwierdzenia całkowitej prawidłowości przebiegu faktów)” 3S.

Pamiętamy, że ustalenia pierwszego etapu doprowadziły do wnio
sku, że pomiędzy sensem słowa „dobry”, scharakteryzowanym „mate
rialnie” i „formalnie”, a tzw. najwyższą normą m oralną istnieje rów
ność definicyjna. Stąd wyjaśnienie przyczynowe normy moralnej zibiega 
się z wyjaśnieniem sensu słowa „dobry”. Schlick widzi to wyjaśnienie 
następująco:

1. Sens słowa „dobry” określany jest przez społeczeństwo. Ono tedy 
jest źródłem „form alnej” cechy dobra, czyli tego, iż jest ono powinne, 
nakazane. „Ono jest prawodawcą, który stawia postulaty m oralne”. Po
zostaje jeszcze wyjaśnienie strony „treściowej” dobra. Schlick widzi je 
W odpowiedzi na pytanie: Czym się społeczeństwo kieruje, nakazując 
jedne postępowania, aprobując je, a zakazując innych? W związku z tym 
zauważa:

2. Empiryczna obserwacja pozwala na stwierdzenie, że społeczeństwo 
określa treść pojęcia dobry w taki sposób, iż podpadają pod nie te 
i tylko te sposoby postępowania, o których sądzi, że zwiększy ono jego 
przyjem ność34. „Na gruncie metody empirycznego badania” Schlick 
czuje się najpierw uprawniony do uznania „całkowitego pokrywania się 
zakresów pojęć [...] tego, co moralnie dobre”, i tego, „co zwiększa przy
jemność społeczeństwa” 33. W oparciu o ten kredyt doświadczenia uru
chamia logiczny aparat rozumowania, aby z tożsamości zakresów obu 
pojęć wyprowadzić wniosek o tożsamości ich treści. Istotę tego rozumo
wania da się ująć następująco: Empirycznie stwierdzona zbieżność po
między tym, co nakazane przez społeczeństwo, a tym, co zwiększa jego 
przyjemność, pozwala widzieć w niej zależność. Powstaje pytanie: „Cze

82 Tamże, s. 38 n. 38 Tamże, s. 39. 84 Tamże, s. 106, 118.
35 Tamże, s. 118 n.
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go od czego?”. Odpowiedź jest jasna: coś zwiększa przyjemność nie 
dlatego, że jest społecznie nakazane, lecz dlatego jest społecznie naka
zane, że zwiększa przyjemność. Więcej nawet, jedynie dlatego jest na
kazane społecznie (=  moralnie dobre), że ją zwiększa w skali społecznej. 
Spodziewana przyjemność jest tedy jedynym powodem, jedyną racją 
tego, że dane postępowanie jest społecznie nakazane, czyli z definicji 
moralnie dobre. Tak więc empirycznie — zdaniem Schlicka — stwier
dzona równość zakresów „tego, co moralnie dobre”, z tym, „co zwiększa 
społeczną przyjemność”, łącznie z przeprowadzonym rozumowaniem 
pozwala na przyjęcie tezy, że „materialne znaczenie słowa [...] dobry” 
wyczerpuje się we właściwości postępowania, polegającej na zwiększa
niu społecznej przyjem ności36. Schlick powie wręcz, iż „wniosek o iden
tyczności obu tych pojęć jest na gruncie metody empirycznego pozna
nia po prositu sam przez się zrozumiały” 37.

Założywszy chwilowo słuszność powyższego wniosku wróćmy do ujaw
nionej wyżej trudności. W świetle bowiem końcowej konkluzji Schlicka 
zostaje potwierdzona nasza obawa na tem at redukcji etyki dla etologii, 
dokładniej: do osobliwej postaci psychologii wartościowania moralnego. 
Nie daje nam jednak spokoju chociażby samo to, czy w przypadku Schlic
ka można w ogóle przypuścić tak grube przeoczenie, tj. mimowiedną iden
tyfikację pytań i tez tak różnych metodologicznie dyscyplin: etyki i eto
logii.

Otóż Schlick wcale nie uważa, że dokonał tu jakiejkolwiek identyfika
cji pytań i tez dwu różnych dyscyplin: teorii dobra moralnego i teorii 
ludzkich mniemań na tem at dobra moralnego. Nie ma bowiem i nie może 
być — na gruncie empirycznego badania — innej teorii dobra moralnego 
poza teorią faktu wartościowania i normowania moralnego. Nie ma tu 
więc żadnego zastąpienia etyki eto logią, ponieważ nie istnieje nic takie
go, co można by zastąpić. Pomyłce ulega ten raczej, kto widzi tu  dwie 
różniące się od siebie — tak w płaszczyźnie problematyki, jak i w wpłasz- 
czyźnie tez — teorie, podczas gdy jest tylko jedna teoria. Stąd nie widzi 
także Schlick najmniejszego powodu, by tak rozumianej przez siebie dys
cyplinie odmawiać szacownego imienia etyki. Wszak nazwa ta zasługuje 
na to, by oznaczać realną, a nie urojoną dyscyplinę. W okoliczności zaś, 
że etyka jako teoria pewnego typu faktu psychicznego staje się częścią 
psychologii Schlick nie tylko nie widzi najmniejszego uszczerbku dla ety
ki, lecz raczej „radosny fakt unifikacji pojmowania świata”. Tym zaś, 
którzy w imię odrębności jej własnej problematyki zechcieliby protesto
wać przeciw rzeczonej redukcji, odpowie, że „w etyce chodzi nie o auto

88 Tamże, s. 118 i 107. 87 Tamże, s. 107.
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nomię, lecz o prawdę” 38. „Pomiędzy etyką jako nauką o tym, co przy
jemne, i etyką jako nauką o powinnościach nie tylko nie musi zachodzić 
nieusuwalne przeciwieństwo, wprost przeciwnie, druga odmiana da się 
sprowadzić do pierwszej i przez nią uzasadnić. Albowiem zgodnie z na
szym stanowiskiem postulaty moralne, czyli obowiązki moralne, nie będą 
niczym innym jak przeciętną pragnień ogółu. Wszak sprowadzają się one 
ostatecznie do uczuć przyjemności i przykrości wszystkich jednostek” 39. 
Wobec powyższego „można słusznie powiedzieć: powinność jest częścią 
procesu motywującego i jako taka sama wchodzi w skład chcenia, a nie 
popada w sprzeczność z chceniem. Innego, prostego i bezpośredniego prze
życia powinności szukamy daremnie” 40.

Sprawa jest więc zupełnie jasna: skoro „powinienem” redukuje się bez 
reszty do „chcę przyjemności”, wówczas i teoria powinności moralnej re
dukuje się do teorii chcenia czy też dążenia do przyjemności, tj. do szcze
gólnego typu psychologii. Etyka stanie się metodologicznie prakseologią, 
czyli teorią empiryczną, formułującą normy działania o charakterze efek
tywnych, tj. niezbędnych, a wystarczających środków do osiągania celów 
faktycznego dążenia ludzkiego, które ze swej strony empirycznie stwier
dza i bada psychologia. Celem tym  jest zaspokojenie potrzeby przyjem
ności. Jeśli stan zaspokojenia tej potrzeby nazwiemy szczęściem, wówczas 
etyka przedstawi się nam „treściowo”, „materialnie” jako felicytologiczna 
odmiana prakseologii, a więc jako felicytologia41.

Sprawą dalszą będzie dokładniejsza interpretacja prakseologicznych 
norm tak  rozumianej etyki. Jasne, że jako twierdzenia wyrażające to, co 
jest środkiem do określonego celu, są one normami warunkowymi, hipo
tetycznymi. Ze względu jednak na możliwość dwojakiego określenia ludz
kiej dążności do przyjemności jako empirycznie stwierdzalnej racji mo
tywującej wszelkie działania4*, mogą one przybrać dwojaki charakter. 
Jeśli człowiek „musi” we wszystkim, co czyni, chcieć przyjemności, wów
czas w owych hipotetycznych normach „moralnego postępowania” trzeba 
będzie widzieć po prostu prawa przyrody, szczególną odmianę „fizyki 
działania człowieka”. Jedynie niewiedza na tem at związku środka z celem 
wywoływać może —- pozorne w istocie — wrażenie wolności w zakresie 
powinności moralnego działania. Jeśli natomiast człowiek „nie musi” 
chcieć przyjemności, wówczas normy etyczne ustalają czysto implika- 
cyjne „powinien” 4S, czyli przybierają czysto hipotetyczny, warunkowy

38 Tamże, s. 44 i 43; a co robić, jeśli prawdą o etyce jest właśnie jej autonomia?
39 Tamże, s. 104 n. 40 Tamże, s. 138.
41 Tamże, s. 32, 42 n., 100 n., 103 n.
42 Ani jedna, ani druga nie tłumaczą — rzecz jasna — faktu autentycznie mo

ralnej powinności.
43 Por. H. R e i c h e n b a c h ,  Powstanie filozofii naukowej, Warszawa 1960,

s. 329 i 331.
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charakter: cała ich powinnościowość znika zupełnie z chwilą, gdy dana 
jednostka „zechce nie chcieć” tej przyjemności, z uwagi na którą w ogóle 
cokolwiek „powinna”. Otóż zarówno pierwsza, jak i druga z rozważanych 
interpretacji twierdzeń etyki Schlicka — a wyczerpują one w tym  przy
padku komplet możliwych — wyklucza oczywiście tę apodyktyczność, 
w której swego czasu rozpoznano jedno z oryginalnych i niezbywalnych 
znamion metodologicznych etyki postulowanej przez pytania życia 44.

Pora jednak, by do tych pytań powrócić. W świetle bowiem uzyska
nych wyjaśnień Schlicka metodologiczna pozycja tych pytań, a wraz z nią 
sama etyka, musi się nam wydać poważnie zagrożona.

Otóż nasze moralne pytanie: „Dlaczego powinienem to?”, w świe
tle końcowego wyjaśnienia Schlicka znaczy: „Czy to (postępowanie) jest 
właściwym, efektywnym środkiem do przyjemności (społecznej i własnej, 
gdyż mnie żyjącemu zawsze w społeczności drugich może być tylko wte
dy przyjemnie, gdy z mego postępowania płynie przyjemność dla społecz
ności)?”. Widzimy, że cała konotacja etyczna naszego pytania uległa hete- 
rogenizacji, że — w końcu — zabrano nam nasze pytanie. Schlick jednak 
odpowie, iż nie zabiera pytania ani nie likwiduje problematyki moralnej. 
On tylko chce pokazać rzeczywisty sens pytań tego rodzaju. Rzeczywisty, 
to znaczy empirycznie sprawdzalny. Ta pokazowa lekcja tłumaczenia rze
czywistego sensu naszych własnych pytań jest bardziej jeszcze widoczna 
w przypadku pytania: „Dlaczego w ogóle cokolwiek powinienem?”. U 
Schlicka pytanie to musiałoby znaczyć: „Dlaczego w ogóle chcę tego, 
czego chcę — przyjemności?”. Schlick by tu  zapewne odpowiedział, że 
chcenie przyjemności jest czymś, co się po prostu stwierdza jako „osta
teczny fakt” i że dlatego wszelkie związane z nim pytania stają się sen
sowne dopiero na podstawie uznania tego faktu. Ponieważ więc pytanie: 
„Dlaczego w ogóle cokolwiek powinienem?”, znaczy: „Dlaczego chcę tego, 
czego chcę?”, to nie warto go stawiać, a nawet nie powinno się tego czy
nić. Jest ono bowiem w gruncie rzeczy czczym pytaniem, pustą grą słów, 
która całą swą problemowość zawdzięcza jedynie temu, że nadano jej 
gramatyczną postać pytania. Wierząc w tę problemowość padamy ofiarą 
niedoskonałości języka potocznego.

Trudno nie uznać formalnej słuszności tego wyjaśnienia. Jest ono bez 
reszty poprawne, jeżeli moralna wartość postępowania polega na wywo
ływaniu przez nie przyjemności. Istotnie, od tego bowiem warunku za
leży słuszność całej próby likwidacji problematyki etycznej i samej etyki,

J4 Związek bowiem „środka” i „celu”, tj. odnośnego zachowania się i jego „przy
jemnościowych” następstw, może tu  być jedynie empirycznie stwierdzony. Ze wzglę
du więc na sam charakter metody ustalania tego związku tezy o nim nie mogą być 
konieczne, lecz co najwyżej prawdopodobne (metodologicznie). Empiryczność norm 
tej etyki (prakseologicznej) wyklucza więc de iure ich apodyktyczność.
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jaką podjął Schlick. I jeśli my w tej akcji nie umiemy widzieć li tylko 
uprzedzająco grzecznego wytłumaczenia „rzeczywistego sensu naszych 
pytań”, lecz przeciwnie — widzimy w niej zapoznanie tego sensu oraz 
jeśli czujemy się zobowiązani do zaprotestowania przeciw takiej redukcji 
etyki, to dzieje się to dokładnie z tego samego powodu, dla którego nie 
możemy uznać tezy Schlicka sformułowanej w wyżej wymienionym wa
runku. Zdradza ona bowiem niedostrzeganie istotnej zawartości faktu, 
który nasze pytania zrodził, treści faktu moralnego.

Schlick każe nam wierzyć, że wniosek o identyczności tego, co moral
nie dobre, z tym, co zwiększa przyjemność, jest na gruncie empirycznej 
metody po prostu sam przez się zrozumiały 4S. Przesłankę wyjściową dla 
tego wniosku stanowić miała mianowicie empirycznie stwierdzalna toż
samość zakresów obu tych pojęć. Otóż teza ta nie jest doświadczalnie 
oczywista, przeciwnie — doświadczalnie oczywista jest jej negacja. Aby 
to pokazać, starczyłoby w zasadzie jednego sprzecznego z nią przypadku. 
Tymczasem mamy ich krocie. Otóż istnieje szereg czynów, którym po
toczna intuicja moralna — a więc instancja, z którą Schlick zobowiązał 
się liczyć — przypisuje określoną wartość moralną, którymi jednak spo
łeczeństwo jako społeczeństwo po prostu się nie interesuje, przynajmniej 
w sensie oczekiwania stąd jakiejś dla siebie przyjemności. Przyjąwszy 
więc tezę wyjściową Schlicka trzeba by a limine czyny te umieścić poza 
klasą czynów moralnie dobrych czy złych, co byłoby przecież niezgodne 
z ich doświadczeniowo-potoczną kwalifikacją. Ktoś więc mylnie odczytuje 
dane doświadczenia i mylnie je interpretuje. Kto? — Jeśli zechcemy przy
jąć zbiorowe świadectwo ludzi nieokrojone, musimy odrzucić jako nie
zgodną z nim tezę Schlicka. Tym samym więc upada teza, która stano
wiła jedyną podstawę dla naszej operacji wnioskowania z tożsamości za
kresu na tożsamość treści. Nietrudno zresztą wskazać przypadki odwrotne, 
kiedy pewne postępowania niewątpliwie zwiększyłyby przyjemność w 
skali społecznej, którym jednak społeczne doświadczenie odmawia pozy
tywnej wartości moralnej, a nawet przypisuje im negatywną. Nie naszą 
sprawą jest tutaj przeprowadzać merytoryczną, drobiazgową ocenę kry
tyczną podstawowej tezy etycznej Schlicka. Może więc tylko na zakoń
czenie tych uwag wyrazimy ubolewanie nad sytuacją Sokratesa. W świetle 
bowiem etycznej tezy Schlicka, której Sokrates widocznie nie przewidział, 
mędrzec grecki aż dwakroć zasługuje na naszą litość. Nie dość, że ze szko
dą dla siebie dobrowolnie oddał życie, to jeszcze popełnił czyn moralnie 
zły! Wszystko zaś dlatego, że nie postąpił zgodnie z oczekiwaniem swego 
społeczeństwa i nie przyobiecał wobec zdecydowanej większości jego

45 S c h l i c k ,  op. cit., s. 107.

75



urzędowych przedstawicieli zmiany postępowania na takie, z którym 
ówczesnym Ateńczykom byłoby przyjemniej żyć, bo spokojniej.

Jeśli tedy wyjściowa teza Schlicka okazuje się fałszywa, przestaje nas 
w jakikolwiek sposób wiązać to wszystko, co z niej Schlick „logicznie” 
wyprowadził, a co mogłoby być prawdą jedynie przy założeniu jej praw
dziwości. Odrzucamy przede wszystkim jako z gruntu fałszywą tezę cha
rakteryzującą istotę faktu moralnego w taki sposób, jakoby powinność 
moralna była li tylko funkcją chcenia przyjem ności46. Odrzucamy na
stępnie nadbudowaną na tejże tezie merytorycznej metodologiczną tezę, 
jakoby etyka była jedynie zespołem norm prakseologicznych formułowa
nych w oparciu o empirycznie — czytaj: empirystycznie! — ujmowalny 
związek określonych postępowań z ich przyjemnościowymi następstwami. 
Odrzucamy wreszcie z tych samych powodów właściwą temu typowi 
prakseologii metodologiczną charakterystykę jako ważną dla etyki. Cha
rakterystyka ta bowiem okazuje się charakterystyką dyscypliny nie ma
jącej nic wspólnego z teorią wyrosłą z pytań powstających na gruncie 
faktu danego w doświadczeniu moralnym, indywidualnym i społecznym, 
tym, które znajduje wyraz m. in. w języku potocznym. Otóż w tym punk
cie dotykamy sedna naszego problemu. Oto bowiem Schlick najwyraźniej 
zadeklarował, że dla swej etyki czerpie przedmiot z życiowego doświad
czenia ludzi47 i jako na rację dla swej tezy (hedonizmu) wskazał na jej 
empiryczne ugruntowanie. Tymczasem my czujemy się zmuszeni założyć 
sprzeciw wobec tezy Schlicka właśne w imię tegoż potocznego, zbiorowe
go doświadczenia. Teza Schlicka bowiem dokładnie na gruncie tegoż do
świadczenia — jak pokazano — jest nie do przyjęcia. Stajemy tu jakby 
wobec osobliwej aporii: ta sama teza jest zarazem afirmowana i negowa
na przez doświadczenie. Doświadczenie występuje przeciw doświadczeniu! 
To jednak niemożliwe. Ktoś zatem mylnie ujął doświadczenie. Rozwiąza
nie paradoksu rysuje się jasno.

Jeśli doświadczenie potoczne nie może zaakceptować tezy Schlicka, 
jeśli — na dodatek — Schlick uznał jego autorytet za podstawę metodo
logiczną własnej etyki, to w takim razie popełnił on jednocześnie dwa 
błędy: merytoryczny i metodologiczny. Pierwszy już pokazano. Polega 
on na utożsamieniu moralnego dobra postępowania z jego przyjemnościo
wymi następstwami. Jest to jedna z typowych wersji naturalizmu etycz
nego. Błąd drugi polega na niezgodnym z samym doświadczeniem ograni
czeniu jego zasięgu, czyli na błędnej, zacieśniającej koncepcji doświad
czenia. Nie licząc się z rzeczywistym doświadczeniem moralnym ludzi

46 Odrzucamy zatem tezę, jakoby pytanie o powinność moralną dotyczyło li 
tylko sprawy danego postępowania jako środka do zamierzanej (chcianej) przyjem
ności.

47 S c h 1 i c k, op. cit., s. 15.
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Schlick uznał za doświadczalne i doświadczalnie prawomocne, czyli nau
kowe, to tylko, co jest uchwytne w spostrzeżeniu: zewnętrznym czy we
wnętrznym  48.

Otóż przy tym  zupełnie arbitralnie podjętym zacieśnieniu musiał on 
konsekwentnie dokonać selekcji w treści zwykłego, potocznego doświad
czenia moralności, w treści faktu moralnego. Z całej zawartości tego 
faktu pozostało i pozostać już mogło tylko to, co zdołała z tej treści jesz
cze zarejestrować recepcja zmysłowa: wrażliwość na to, co przyjemne 
lub przykre. Z całej bezpośrednio danej treści, jaką reprezentuje wobec 
mnie drugi (i ja sam) przez to, kim on jest i czego przez to samo ode 
mnie wymaga (nawet jeśli sam się tego nie domaga lub nawet wcale 
domagać nie może, jak dziecko w łonie matki), pozostaje już tylko drugi 
(i ja  sam) jako oczekujący po moim postępowaniu wzmożenia przyjem
ności. Poza zasięgiem tak pojętego doświadczenia musiało więc pozostać 
niemal wszystko, co istotne dla treści faktu moralnego. Natomiast z punk
tu  widzenia wyniku końcowego uzyskanego w takim „doświadczeniu 
m oralnym ” Schlick musiał poczuć się zmuszony niejako wmówić ludziom 
to, czego m ają doświadczać w doświadczeniu moralności i o co w związku 
z doświadczanym naprawdę pytają oraz jaką teorię budują w ramach 
realizacji zamówienia zawartego w tych pytaniach49. Starano się to w 
skrócie pokazać. „Grzech pierworodny” całej tej reinterpretacji etyki stał 
się już teraz wystarczająco widoczny, tak samo jak iluzoryczność zabie
gów zmierzających do okazania pozomości problematyki etycznej i jej 
likwidacji.

Wychodząc z takich założeń Schlick etykę zastąpił hedonistyczną w er
sją teorii szczęścia. Trudno się nie zgodzić na metodologiczną charakte
rystykę, jaką przyznał tak rozumianej etyce. Felicytologiczna prakseolo
gia wypowiada twierdzenia empirycznie uprawomocnione. Rzecz jasna, 
nie są one i de iure nie mogą być apodyktyczne, ale też tu  wcale się tego 
nie oczekuje, albowiem brak apodyktyczności bynajmniej nie odbiera 
tej etyce m iana nauki, które dzieli zresztą z psychologią jako jej część. 
Trudno tego wszystkiego nie uznać. Nie można także nie uznać za słuszne 
padającego z kręgu naturalistów twierdzenia, iż jest niemożliwe, aby tezy 
etyki mogły być zarazem empirycznie uprawomocnione i apodyktyczne, 
tj. ogólnie ważne. Oczywiście z tym  koniecznym zastrzeżeniem, że przez

48 Rozumiemy zdrową intencję maksymalnej kontrolowalności stojącą za tym 
ograniczeniem. Ale nie możemy akceptować takiego sposobu jej urzeczywistnienia, 
który każe się nam wyrzec poznania tego, co nas najbardziej obchodzi. Tym bar
dziej że widzimy pewne sposoby kontrolowania tez uznawanych na podstawie do
świadczenia moralnego i sposoby wzmacniania niejako ich asercji. Do tej sprawy 
wrócimy w rozdziale ostatnim.

49 S c h l i c k ,  op. cit., s. 42.
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etykę rozumie się to, cośmy zobaczyli u Schlicka, a czego mniej dosko
nałe odmiany możemy zobaczyć gdzie indziej50. Równocześnie jednak 
trudno nam w tym, co naturaliści nazywają etyką, widzieć dyscyplinę,
0 którą woła doświadczenie moralne. Z tą właśnie etyką Schlick (i towa
rzyszący mu naturaliści) się rozminął. Pamiętamy dlaczego: nie dlatego, 
że wyszedł z doświadczenia, lecz dokładnie dlatego, że je zignorował. 
Sprzeniewierzając się samemu doświadczeniu kazał mu się zmieścić w 
zbyt ciasno przykrojonej dla niego koncepcji. Znamienne i godne pod
kreślenia jest więc to, że likwidacja etyki idzie w parze z likwidacją... 
doświadczenia! Osobliwe także, że dzieła tego dokonuje empirysta.

Posługiwanie się przez naturalistów nazwą „etyka” w kontekście od
nośnych rozważań metodologicznych nie zdoła więc w niczym zmienić 
naszego przekonania, że ich propozycja w niczym nie posuwa naprzód 
rozwiązania rzeczywistego problemu metodologicznego etyki. Problem 
ten bowiem w łonie naturalizmu nie został nawet dostrzeżony, a tym 
bardziej postawiony. Naturaliści cały czas mówią o czym innym. Ich wer
dykty metodologiczne po prostu nie imają się etyki: nie pomagają jej 
przez to, ale — ściśle mówiąc — też jej nie szkodzą.

Na zakończenie naszych uwag o naturalizmie na jedno jeszcze trzeba 
zwrócić uwagę. Naturaliści nie mówią o etyce, wydaje się im tylko, że 
mówią o niej. Chcą oni nawet — przynajmniej w  ich własnym mnie
maniu — coś ważnego na ten temat powiedzieć. I jeśli nawet to, co po
wiedzieli, nie dotyczy etyki, to przecież zostało powiedziane jakoś z jej 
powodu. Mówią mianowicie, że jest ona poznaniem realnym, empirycz
nie uprawomocnionym, że dotyczy przedmiotowej rzeczywistości. To 
już inna sprawa, w jaki sposób naturalizm daje wyraz swej ten
dencji do ugruntowania przedmiotowości etyki. Jest to — jak widzieli
śmy — próba opaczna, nieudana. Mimo to sam fakt, że istnieje taka 
tendencja — nurt naturalizmu jest żywy w etyce i jej metodologii — 
świadczy o tym, że sama realność faktu moralnego oraz zbiorowe o nim 
świadectwo, czyli potoczne doświadczenie moralne, wywierają same przez 
się swoiste ciśnienie, któremu niełatwo się oprzeć, którego niepodobna 
zlekceważyć. Można je mylnie interpretować, ale nie można go pominąć 
lub odmówić mu przedmiotowej realności. Chociaż więc uznajemy cały 
naturalizm za zgoła chybioną teorię przedmiotowości poznania moralnego
1 etyki, to jednak musimy równocześnie stwierdzić, że nawet ta  błędna 
teoria przez sam fakt swego istnienia jest już godnym uwagi uznaniem 
tejże przedmiotowości. Nawet jeśli swoistość tej przedmiotowości cał
kiem wymknęła się naturalizmowi.

50 Dość wspomnieć o hedonizmie etycznym J. Benthama, J.S. Milla czy H. Spen
cera, który krytykował G.E. Moore’a w Principia Ethica.
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§ 3. APODYKTYCZNOŚĆ BEZ EMPIRYCZNOfiCI

Naturalistyczne rozwiązanie metodologicznego problemu etyki — re
prezentowane m. in. również przez Schlicka — nie jest bynajmniej je
dynym ani nawet dominującym poglądem w łonie współczesnego empi- 
ryzmu. „Secesja niewiernych” poglądowi Schlicka na ten tem at wyraźnie 
zmajoryzowała swą liczebnością „wiernych” mu kolegów i uczniów. Ta 
wcale pokaźna grupa dysydencka — przewodzą jej L. W ittgenstein51, 
A. J. Ayer 52, H. Reichenbach53 oraz Ch. L. Stevenson 54 — nie zgadza 
się z metodologiczną diagnozą etyki przedłożoną przez Schlicka. Zarzuca 
się jej przede wszystkim — choć nie wyłącznie — niedostrzeżenie wła
snej specyfiki dobra i powinności moralnej, a w konsekwencji naru
szenie autonomii i niezależności etyki oraz sprowadzenie do metodolo
gicznie heterogerinej względem niej dyscypliny. Rzecz przy tym zna
mienna — podstawę do założenia tego protestu czerpie się znowu z ję
zyka potocznego, z materiału rozpoznań moralnych, których tenże język 
ma być nosicielem. Zdumiewa to właśnie dlatego, że Schlick również
— jak pamiętamy — w języku potocznym widział podstawę dla własnej 
metodologicznej diagnozy etyki.

Okazji i głównego argumentu przeciw naturalistycznemu rozwiąza
niu problemu etyki dostarcza wspomnianej grupie analiza faktu będą
cego nagminnie spotykanym zjawiskiem. Faktem tym są spory etyczne. 
Analiza tego zjawiska ma ujawniać — sprawie tej Stevenson poświęca 
książkę Ethics and Language — że istotą sytuacji spornej w dziedzinie 
wartości i powinności, zwłaszcza moralnych, nie jest bynajmniej brak 
zgody co do środków odpowiednich dla osiągnięcia danego celu, lecz 
brak zgody co do kwalifikacji samego celu. W pierwszym przypadku sto
sunkowo łatwo o rozwiązanie sporu. Przynajmniej wyraźnie da się okre
ślić metodę jego rozstrzygnięcia. Efektywność środka do danego celu 
pozostaje zawsze w obrębie empirycznie stwierdzalnego badania. Pamię-

51 Por.: F. W a i s m a n, W ittgenstein’s Lecture on Ethics, „The Philosophical 
Review”, 74 (1965) oraz w tymże numerze Notes and Talks w ith  W ittgenstein, s. 12— 
17. Waisman wspomina tu  m. in. dyskusję W ittgensteina ze Schlickiem na tem at: Czy 
coś jest dobre dlatego, że jest chciane, czy też coś jest chciane dlatego, że jest dobre. 
W ittgenstein czyni tu  w yraźną aluzję do sposobu ujm owania tego problemu przez 
średniowiecznych w oluntarystów  i ich opozycjonistów.

52 A.J. A y e r ,  Language, Truth and Logic, London 1936.
58 Swoje m etaetyczne zapatryw ania H. Reichenbach wyłożył w cytowanym dzie

le Powstanie filozofii naukowej.
54 Książka Ch.L. Stevensona Ethics and Language z 1944 r. (Yale University 

Press) uw ażana jest za „biblię emotywizmu” ; por. również tego autora Facts and 
Values, New Haven—London 1964.
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tamy, że dla wspomnianych autorów na równi ze Schlickiem empiryczne 
badanie utożsamia się z badaniem spostrzeżeniowe) kontrolowalnym. Otóż 
w obrębie tego badania mogą oczywiście powstawać, a nawet piętrzyć 
się trudności natury technicznej. Nie będą to jednak nigdy trudności za
sadnicze. Istota sporu na płaszczyźnie środków do danego celu dotyczy 
zatem zawsze wiedzy na temat spostrzeżeniowe uchwytnych i kontrolo- 
walnych faktów (disagreement in  beliefs)55. Spór tego rodzaju rokuje 
zawsze nadzieje na jednoznaczne rozstrzygnięcie.

Gdyby więc spór etyczny polegał na braku zgody co do kwalifikacji 
odpowiedniości środków do danego empirycznie stwierdzalnego celu po
stępowania, wówczas — rozumuje się — po przeprowadzeniu odpowied
nich uwieńczonych pozytywnym rezultatem  badań empirycznych, czyli 
po uzyskaniu zgody na tem at stosowności środków do celu, spór ten wi
nien ustać. Tymczasem — kontynuuje Stevenson — spór ten nie tylko 
nie ustaje, lecz trw a nadal. Dowodem tego faktyczna sytuacja, jaką 
przedstawia „materiał życia” — język potoczny. Okoliczność, że spór 
trwa, gdy od strony wiedzy empirycznej spełniono niejako wszelkie wa
runki, by ustał, odsłaniać ma prawdziwe jego oblicze. Czegóż zatem on 
dotyczy? Jeśli już nie środków, czyli tego, „co powinne do celu”, to 
znaczy, iż jest on rozumiany jako dotyczący wyłącznie tego, „co po
winne w samym celu”. Dotyczy wartości nie środka, lecz wartości sa
mego celu.

Już ten elementarny wynik refleksji nad sytuacjami jawiącymi się 
na gruncie języka potocznego ma odsłaniać całą opaczność przedsięwzię
cia Schlicka oraz całej rzeszy naturalistów, psychologistów czy biologi- 
stów w metodologicznej kwalifikacji etyki. Schlick ustawia się najwy
raźniej contra potocznemu doświadczeniu, jeśli sprawę dobra moralnego 
i powinności moralnej umieszcza w ramach empirycznej kontroli. Takie 
rozstrzygnięcie bowiem zupełnie ignoruje fakt, że spory etyczne bynaj
mniej nie ustają z chwilą, kiedy się osiąga pełną zgodę na tem at efek
tywności danego postępowania jako środka zwiększającego sumę przy
jemności społeczeństwa. Już samo to wystarczająco wskazuje, że sprawa 
dobra i powinności moralnej znajduje się poza zasięgiem tych metod, 
przy pomocy których Schlick usiłował niejako ją  załatw ić66. W ocenie 
moralnej chodzi ludziom najwidoczniej o coś zgoła innego, aniżeli
o spostrzeżeniowe stwierdzalne, przyjemne czy przykre w  skali społecz
nej następstwa ich zachowań.

Schlick ma zatem najwyraźniej przeciwko sobie tę instancję, na któ
rej obiecał oprzeć i uprawomocnić swe rozwiązanie. Jego propozycja

56 Por. S t e v e n s o n ,  Ethics and Language, s. 2.
59 Trudno byśmy byli o tym mniej przekonani niż koledzy Schlicka „po fachu”.
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zupełnie nie honoruje tego faktu. Etyka znajduje się więc zupełnie 
gdzie indziej, aniżeli ją Schliok umiejscawia. Właściwy dla niej rejon 
leży całkowicie poza dziedziną tego poznania, z którym on ją  utożsamia 
i do którego chce ją  zredukować. Jest ona mianowicie poza zasięgiem 
zmysłowo-spostrzeżeniowej sprawdzalności. Domena specyficznych dla 
niej wypowiedzi rozciąga się poza tak rozumianą empiryczną kontrolą. 
Trzeba to koniecznie uznać, jeśli się nie chce ignorować faktu, jakim 
są wymowa doświadczenia potocznego i języka będącego na jego usłu
gach.

Trudno się nie zgodzić z wynikiem tej krytyki. Co w niej przede 
wszystkim zasługuje na uwagę, to stwierdzenie, że specyficznie mo
ralne dobro nie jest zmysłowo spostrzegalne i w  ten sposób empirycznie 
kontrolowalne, że — dalej — moralna powinność okazuje się inna niż ty l
ko hipotetyczna, jak chcą Schlick i naturaliści, że nie daje się bez reszty 
zredukować do roli „czystego” środka do celu. Na podkreślenie zasłu
guje również związany z tym  protest przeciw utożsamianiu etyki 
z prakseologią formułującą w oparciu o empirycznie stwierdzalne związ
ki określonych postępowań z ich następstwami odpowiednie normy wa
runkowe. Taka forma naukowej inżynierii społecznej jest skądinąd cał
kowicie w prawie, nie można jej jednak utożsamiać z e ty k ą57. Jak  tedy 
wygląda pozytywna kontraltem atyw a tej dysydenckiej grupy względem 
rozwiązania Schlicka? Czy będzie nią to, że specyficznie m oralna powin
ność ma charakter kategoryczny, a  wyrażające ją  twierdzenia etyki 
charakter rzeczowych twierdzeń apodyktycznych? Wniosek taki narzuca 
się sam — jak się wydaje. Nie zapominajmy jednak, że chodzi tu  o po
gląd na etykę autorów, którzy z twórcą Koła Wiedeńskiego wyznają tę 
samą zasadę skrajnego empiryzmu.

Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia pozytywnej propozycji 
tej grupy, zwróćmy jeszcze uwagę na jeden znamienny głos krytyczny 
pod adresem naturalizmu Schlicka. Chodzi o polemikę L. W ittgensteina 
ze Schlickiem. Nie interesuje nas przy tym sama zasadność poglądu 
Wittgensteina, ile intencja, której pragnie on dać wyraz. Schlick w  Za
gadnieniach etyki wyraża przekonanie, że formalna cecha dobra mo
ralnego (to, że jest nakazane) uzasadnia się jego „m aterią”, treśc ią58. 
W związku z tym wspomina o dwu teologicznych interpretacjach dobra, 
z których głębszą nazywa tę, wedle której Bóg nakazuje coś dlatego, że 
jest dobre, a płytszą tę, wedle której coś jest dobre dlatego, że zostaje 
przez Boga nakazane zupełnie niezależnie od charakterystyki m aterial
nej 59. Schlick usiłuje przyswoić empiryzmowi tę pierwszą interpretację

57 Por. R e i c h e n b a c h, op. cit., s. 333.
68 S c h l i c k ,  op. cit., s. 23. 59 Tamże, s. 23 n.
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wskazując na społeczeństwo jako na właściwego nakazodawcę moral
nego postępowania, a  na przyjemnościowe skutki tego postępowania jako 
na właściwą rację samego nakazu. Otóż Wittgenstein polemizując w tym 
przypadku ze Schlickiem jest odimiennego zdania. Upatruje głębię w po
glądzie tych średniowiecznych filozofów i teologów, którzy całą rację 
dobra widzą w swobodnym nakazie Boga. Intencje Wittgensteina są tu 
widoczne. Chodzi mu najwyraźniej o uwolnienie dobra, wartości od cze
gokolwiek, co by je uzasadniając redukowało przy tej okazji do czegoś 
różnego od niego samego. Ten właśnie błąd heterogenizacji dobra, spro
wadzenia do cech empirycznych, opisowych, popełnia wraz z całym na
turalizmem Schlick. Jego z pozoru głębsza interpretacja jest w gruncie 
rzeczy interpretacją płytszą. Odbiera bowiem dobru przysługującą mu 
niejako samodzielność, niezależność, autonomię względem materialnej, 
opisowo-empirycznej charakterystyki przedmiotu. Niezależnie od pozy
tywnej propozycji W ittgensteina trudno nie widzieć w jego krytyce po
glądu Schlicka osobliwego upomnienia się o nieredukowalność powinności 
moralnej do powinności hipotetycznej i odpowiednio o niesprowadzalność 
etyki do prakseologii 60.

Opozycyjni względem Schlicka i naturalizmu empiryści logikalni chcą 
także zużytkować to wszystko, co ich zdaniem jest cenne w słynnej kry
tyce naturalizmu, jaką w swoim czasie przeprowadził G.E. Moore61, 
a przed nim jeszcze na swój sposób D. Hume •*. Moore mianowicie traf
nie — wbrew wszystkim naturalistom — zauważył, że dobro jest niede- 
finiowalne. Do tej słusznej tezy dorobił jednak błędną przesłankę. Rację 
niedefiniowalności dobra chciał umieścić w skonstruowanej ad hoc przez 
siebie teorii dotyczącej ontycznej jego struktury. Miała to być swoista 
cecha prosta, nieempiryczna, w języku Moore’a nienaturalna. W ślad za 
tym założeniem poszły inne. Jeśli dobro jest cechą prostą, to nie można 
go rozłożyć na elementy składowe, czyli — znowu w języku Moore’a —

eo Por. W a i s m a n ,  op. cit., s. 15. Słusznie także peroruje Stevenson wskazując 
na fakt sporów toczonych w  sytuacjach, w których zgodnie z racjami wskazanymi 
przez Schlicka brak dla nich podstaw. Wydaje się także, że Schlick zbyt łatwo w y
tłumaczył sobie sprawę, którą na swój sposób usiłował wyjaśnić Kant, nazywając 
„Nikim” nakazodawcę tych powinności, dla których nie mógł znaleźć pokrycia w dąż
nościach do szczęścia społeczeństwa. Por. S t e v e n s o n ,  Ethics, s. 272 n., gdzie znaj
dujemy wyraźną aluzję krytyczną adresowaną do psychologizmu Schlicka.

Por.: G.E. M o o r e ,  Principia Ethica, Cambridge 1903. Por. również S t e -  
v  e n s o n, Ethics and Language; T. S t y c z e ń ,  Spór o naukowość etyki, „Więź”, 9 
(1967) 21—23, 27 n.; G.C. K e r  n e r ,  The Revolution in Ethical Theory, Oxford 1966.

82 D. H u m e ,  Treatise on Humań Naturę, III, 1, 1; por. również T. S t y c z e ń ,  
W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnoścUywych, „Roczniki Filozo
ficzne”, 14(1966), z. 2; D. B r o i ł e ś ,  The Morał Philosophy of David Hume, Hague 
1964, s. 86.
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zdefiniować. Nie tylko zresztą definicja dobra, ale żadne twierdzenie ana
lityczne o dobru nie miało być z powyższego względu możliwe. Wszelka 
więc próba jego zdefiniowania jest z góry skażona błędem, niezależnie 
od proponowanej w definiensie treści. Błąd ten polega na redukcji dobra 
do czegoś, co dobrem nie jest, na jakiejś jego heterogenizacji. Ponieważ 
najczęściej utożsamia się je definicyjnie z cechą empiryczną, naturalną, 
błąd ten nazwał Moore pars pro toto błędem naturalistycznym. Pod tą  
nazwą zrobił on znaną karierę.

Będąc rzekomo sui generis nieempiryczną cechą prostą dobro może 
być uchwycone jedynie specyficznym aktem intuicji. Dzięki temu rezultat 
uchwycenia jest już empirycznie niepodważalny. Wskutek tego twierdze
nia wyrażające rezultat takiego ujęcia dobra są w swej obiektywnej waż
ności niezależne od doświadczenia, aprioryczne lub inaczej — są apo
dyktyczne, konieczne a zarazem nieempiryczne, zaś dlatego są apodyk
tyczne, że nie są em piryczne63.

Na całą tę konstrukcję Moore’a Stevenson i jego zwolennicy spoglą
dają z wyrozumiałą pobłażliwością. Mimo to doceniają w pełni negatyw
ny wynik krytyki naturalizmu. Dlatego poza lekceważeniem wymowy 
języka potocznego wytoczą Schlickowi zarzut, iż z lekcji Moore’a nie 
wyciągnął odpowiednich wniosków, że zbyt lekko przeszedł do porządku 
dziennego nad tym, co jest słuszne, a w każdym razie „prowokująco ih- 
struktywne” w Moorowskiej koncepcji błędu naturalistycznego ®4.

Łącząc w jedno sugestie płynące z Moore’a krytyki naturalizmu oraz 
wymagania doświadczenia potocznego w przedmiocie swoistości dobra 
moralnego i powinności moralnej, konsekwentny empirysta winien ina
czej rozwiązać metodologiczny problem etyki, aniżeli to uczynił Schlick. 
Przede wszystkim trzeba właściwie zinterpretować i spożytkować od
krywcze twierdzenie Moore’a o niedefiniowalności dobra. Specyficznie 
moralny term in „dobry” jest istotnie niedefiniowalny. Jakiekolwiek pró
by jego redukcji do terminów empirycznych takich, jak np. przyjemność, 
są przedsięwzięciami chybionymi. Inna jednak jest tego racja, aniżeli są
dził Moore. Dobro jest niedefiniowalne, lecz nie dlatego — jak wierzył — 
że jest ono prostą, nierozkładalną cechą, lecz dlatego, że żadną cechą nie 
jest. Terminowi „dobry” nic nie odpowiada ze strony rzeczywistości, ani 
w przedmiocie, ani w podmiocie. Mylą się naturaliści podkładając pod 
ten term in cechy empiryczne, myli się jednak również Moore proponując

83 Warto przy tej okazji zasygnalizować, iż mamy tu do czynienia z jednym 
z klasycznych rozstrzygnięć interesującego nas w tym studium problemu. Do sprawy 
poglądu Moore’a i pokrewnych mu intuicjonistów wrócimy w rozdziale III, § 2.

•4 „His [tj. Moore’a] errors are no more serious — and perhaps they are more 
provokingly instructive — than those of writers who insist that normative ethics is 
a branch of psychology or biology”. Zob. S t e v e n s o n ,  Ethics and Language, s. 272.
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w miejsce cech empirycznych jakąś wyimaginowaną przez siebie cechę 
sui generis. Moore — wyjaśnia się — uległ najwidoczniej zwodniczej su
gestii płynącej z gramatycznej formy przymiotnika „dobry” i potraktował 
go na równi z innymi przymiotnikami jako nazwę. Tymczasem nie istnieje 
żaden desygnat w postaci prostej, nierozkładalnej cechy, odpowiadającej 
a parte rei temu słowu. Przymiotnik „dobry” nie pełni wcale funkcji ozna
czania, jest nazwą z pozoru tylko, pseudonazwą. Nie ma bowiem czego 
oznaczać, skoro dobra w świecie nie m a! 65 Oto dlaczego musiały być nie
efektywne, z góry chybione wszelkie próby definicyjnego redukowania 
dobra do terminów naturalnych, empirycznych. Oto dlaczego błądzili na
turaliści, a zarazem dlaczego musiał mylić się także Moore w wyjaśnianiu 
natury ich błędu.

Słowo „dobry” nie będąc nazwą nie pełni tym  samym roli orzecznika, 
gdy zostaje użyte w wyrażeniach mających postać gramatyczną zdania; 
będąc pseudoorzecznikiem sprawia, że cały twór językowy wyglądający 
na zdanie staje się pseudozdaniem. Twór tego rodzaju — wbrew pozo
rom — nie jest wypowiedzią o czymś, informacją o obiektywnie danym 
stanie rzeczy, wyrażeniem, które mogłoby być prawdziwe lub fałszywe, 
wypowiedzią, której wartość logiczną można by rozstrzygnąć przy pomocy 
jedynie do tego powołanej metody, tj. empirycznej weryfikacji. Czymże 
jest tedy taka enuncjacja? Jest tym samym, czym zawarty w niej pseudo- 
orzecznik „dobry”; narzędziem wyrażania emocji i wywoływania ich u in
nych. Taką bowiem istotną funkcję pełni term in „dobry” i inne terminy 
wartościujące66. Nie jest to funkcja semantyczna, lecz pragmatyczna, 
ekspresyjno-ewokatywna, emocjonalno-imperatywna. Stąd też nazwa tego 
stanowiska metaetycznego; emotywizm lub imperatywizm. Jasne, że przy 
takim rozumieniu funkcji term inu „dobry” sądy wartościujące będą rów
nież tylko narzędziami wyrażania własnych emocji oraz wywoływania ich 
u drugich: emocji chwilowych czy trwalszych (postaw emocjonalnych). 
Ich istotny sens nie będzie się różnił niczym od takich językowych eks
presji emocjonalnych, jak „be!” czy „cacy!”. Wyrażenie: „Żle, że Piotr 
zabił Jana”, z punktu widzenia zawartego w nim sensu poznawczego zna
czy jedynie „Piotr zabił Jana”. Reszta to chmura emocji. Można ją gra
ficznie zaznaczyć przy pomocy znaku wykrzyknika po zdaniu „Piotr zabił 
Jana”, a w języku mówionym równie dobrze oddać przy pomocy odpo-

65 Na uproszczenie stanowiące wspólną podstawę współczesnego sporu o naturę 
wartości (dobra) zwracałem uwagę w artykule Spór o naukowość etyki, s. 27—33 
(„Czy nie za ciasne schematy?”); por. również H. V e a t c h, Non-cognitivism: A Mo- 
dest Proposal for its Diagnosis and Cure, „Ethics”, 76(1966)102—115.

6a Do niej też redukuje się bez reszty pseudoontologiczny problem natury dobra 
i  pseudoepistemologiczny problem natury jego poznania. Całą „bytowość” dobro za
wdzięcza twórczej imaginacji.
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wiedniej in tonacjił7. W analogicznej sytuacji będzie słowo „powinien” 
i całe wyrażenie językowe, w którym  ono występuje. Pomimo zdanio
wego kształtu wypowiedzi, w której „powinien” pełni rolę jakoby głów
nego funktora, wyrażenie takie wcale nie jest zdaniem, o niczym bowiem 
empirycznie, tj. spostrzeżeniowo, stwierdzalnym nie orzeka. Z tego także 
powodu nie może ono być wnioskiem ze zdań orzekających, nie można 
go logicznie wyprowadzić ze zdań stwierdzających jakieś faktyczne, empi
rycznie ujmowalne stany rzeczy czy zdarzenia. Nie pozostając do nich 
w żadnym stosunku logicznym jest względem nich niejako samodzielne, 
autonom iczne68. Trafna obserwacja Hume’a znajduje w ten sposób nowe 
uzasadnienie w emocjonalnym znaczeniu wyrażeń języka potocznego. Na
tomiast wyjaśnienie Moore’a było półprawdą. Angażowało bowiem jakieś 
domniemane nienaturalne, nieempiryczne własności, które przy bliższej 
analizie okazują się hipostazami, projekcjami imaginacji lub — jak powie 
Stevenson —• „cieniami rzucanymi przez emocjonalny sens słów” 69.

Etyka więc, której zasadniczy trzon tworzą tego rodzaju sądy wartoś
ciujące czy też normatywne, nie jest w  żaden sposób redukowalna do wie
dzy empirycznej w  rodzaju felicytologii Schlicka. Taka redukcja jest 
„krzywdą” wyrządzoną jej specyfice, a przede wszystkim specyfice tego, 
co doświadczenie potoczne wiąże z faktem posługiwania się słowami mo
ralnie wartościującymi. Swoistość tę najdobitniej wyrażają wspomniane 
na początku spory etyczne. Okoliczność, że one nie ustają, nie gasną, tłu
maczyć się m a właśnie tym, iż dotyczą one nie czegoś ze świata, tj. z dzie
dziny faktów empirycznie stwierdzalnych, lecz czegoś z dziedziny w ar
tości, czyli postaw emocjonalnych (disagreement in attitude). O właści
wości lub niewłaściwości tychże niepodobna rozstrzygnąć metodami empi
rycznymi, a  więc tymi, które są właściwe wiedzy, poznaniu, nauce. Sądy 
wartościujące charakterystyczne dla etyki są tedy ponad zasięgiem obo
wiązujących w nauce metod empirycznych. To gwarantuje im swoistą 
nadrzędność, autonomię, niezależność i w tym sensie także apodyktycz-

•’ Por.: A y e r ,  op. cit.; por. również tegoż autora On The Analysis of Morał 
Jundgments, [W:] A Modern Introduction to Ethics, M.K. Munitz (ed.), Glencoe 1958, 
s. 537—546.

•s Jest ono przydzielane przez podmiot przedmiotowi aktem niczym nie uwarun
kowanej ani skrępowanej aprobaty czy dezaprobaty. Człowiek ma tu występować 
w podobnej funkcji, jaką miałby pełnić w  rozumieniu średniowiecznych woluntary- 
stów Bóg ustanawiający odpowiednimi aktami chcenia lub niechcenia — zupełnie 
wolnego, niczym nie ograniczonego ani skrępowanego — co dobre, a co złe. Potem 
pogląd skrajnego emotywizmu będzie zwolna ograniczany i modyfikowany przez; 
R.M. Hare’a, The Language of Morals, Oxford 1952; por.: S t y c z e ń ,  Spór o nauko
wość etyki, s. 25—30.

*’ Por.: Ch.L. S t e v e n s o n ,  O istocie sporów etycznych, [W:] Filozofia amery
kańska, Boston 1958, s. 295.
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ność. Nie można ich obalić przy pomocy doświadczenia, skoro są poza 
jego zasięgiem. Z drugiej strony jednak trzeba uznać, że ich autonomia 
i apodyktyczność są okupione nieempirycznością, a w ślad za tym nie
realnością, bezprzedmiotowością, wreszcie nienaukowością.

Końcowy rezultat analizy emotywistów daje się więc ująć twierdze
niem, że moralne doświadczenie potoczne wyrażające się w języku po
tocznym postuluje w imię tego, co swoiste dla wartościowania i normo
wania moralnego, a więc w imię ich swoistej autonomii, wyłączenie etyki 
z dziedziny tego, co empirycznie kontrolowalne, co dotyczy przedmioto
wej rzeczywistości, czyli usunięcie jej spośród nauk realnych.

Ostateczny wynik emotywistycznej interpretacji wyrażającego się w 
języku potocznym doświadczenia moralnego ludzi stanowi więc znowu 
niemałe zaskoczenie, a to co najmniej z dwu powodów:

1 ° Emotywiści stwierdzili, zgodnie zresztą z faktycznym stanem 
rzeczy, że spory wśród ludzi dotyczą nie tylko „środków do celu”, ale 
i samych „celów”. Załóżmy (dato non concesso) wraz ze Stevensonem, 
że pierwsze z nich są sporami w zakresie tego, co empirycznie, tj. spo- 
strzeżeniowo, sprawdzalne i że nie ustają one z chwilą przeprowadzenia 
odpowiedniej kontroli empirycznej. Przyjmijmy także wraz ze Stevenso- 
nem trafną jego obserwację, że mimo osiągnięcia pełnej zgody w zakre
sie tego, co spostrzeżeniowo sprawdzalne, spory wśród ludzi — dotyczące 
w  tym przypadku już samych celów — trw ają nadal. Otóż na podstawie 
obu tych przesłanek wyciąga się wniosek, że spory te  są negatywnie: za
sadniczo nierozstrzygalne, a pozytywnie: stanowią kolizję postaw emo
cjonalnych bez jakiegokolwiek ugruntowania w obiektywnej rzeczy
wistości.

W związku z tym należy zauważyć co najmniej dwa braki:
a) Jeżeli ludzie uzyskawszy pełną zgodę w zakresie wiedzy spostrze

żeniowo kontrolowalnej mimo to — Stevenson mówi słusznie o tym jako
o nagminnym zjawisku! — kontynuują z całą powagą spory o wartości, 
to  czynią tak dlatego, że co najmniej są przekonani o ich rozstrzygalności. 
Zjawisko powszechności tego przekonania wymagałoby zatem możliwie 
jak najstaranniejszego przebadania już z tego względu, że podejrzenie o 
nieracjonalność tak masowego zjawiska wydaje się z góry niejako podej
rzane. Diagnozę jednostkowego „doświadczenia” danego autora przeciw
stawia bowiem diagnozie opartej na doświadczeniu masowym, podobnie 
też „racjonalność” swego rozpoznania stawia ponad racjonalnością ludzi 
w  przekroju pokoleń i wieków. Przejawia się więc w tym jakieś zasadni
cze votum nieufności w stosunku do doświadczenia wyrażającego się w 
języku potocznym. A przecież — deklarowano — analiza emotywistów 
m iała uwyraźniać jedynie jego przedmiotową zawartość! Owszem, przy
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pominamy sobie, w imię tego przedmiotowego sensu języka potocznego, 
w imię obrony przed gwałtem na potocznych rozeznaniach oponowano 
przeciw interpretacji naturalizmu etycznegQ. Co zatem decyduje o tym, 
że do pewnej granicy darzy się język potoczny pełnym zaufaniem, a od 
pewnej granicy kredyt ten całkowicie się wycofuje?

b) Stevenson, jak przedtem Schlick dla uzyskania swego wniosku — 
zamierzonego jak widać z góry — wzbogaca zasób przesłanek o tezę, 
która nie tylko nie zawiera się w depozycie potocznego doświadczenia 
moralnego i wyrażającego je języka, ale najwyraźniej mu się przeciw
stawia. Jest to czysto pozytywistycznej, empirystycznej proweniencji 
teza stawiająca znak równości pomiędzy tym, co rozstrzygalne spostrze- 
żeniowo, a tym, co rozstrzygalne doświadczeniowo-obiektywnie. Teza ta 
pozostaje najewidentniej w sprzeczności z przekonaniem potocznym, które
— jak przyznał sam Stevenson — uznaje sensowność kontynuowania spo
ru  w przypadkach, w których po „spostrzeżeniu” już niczego się nie spo
dziewa. Wszak warunkiem sine qua non podtrzymywania i istnienia spo
ru  jest przekonanie o jego rozstrzygalności, przekonanie, że istnieje me
toda, w świetle której przeciwnik uzna tezę aktualnie odrzucaną. Do
świadczenie potoczne co najmniej w to „wierzy”. Jego adekwatna analizą 
winna zatem poważnie tę okoliczność wziąć pod uwagę. W przeciwnym 
razie nie stosuje się metody analizy języka potocznego, lecz selekcjono
wanie treści tego doświadczenia przy pomocy heterogennej względem 
niego metody, wypływającej z a priori przyjętej doktryny, a więc ze 
źródeł obcych doświadczeniu, przynajmniej temu, którego „koncepcję” 
implikuje w jakiś sposób język potoczny.

2° Ostateczny rezultat emotywistów jest wreszcie godny uwagi z tego 
powodu, że stanowi dokładne przeciwieństwo tego, co usiłował zasugero
wać Schlick, powołując się przy tym również — tak samo jak emotywiści
— na stojące u podstaw języka potocznego moralne doświadczenie ludzi. 
Tak oto stajemy wobec znamiennego curiosum metodologicznego. Autorzy 
powołujący się na to samo źródło informacji, a nadto podzielający prawie 
identyczną koncepcję epistemologiczną na tem at doświadczenia i nauki 
doświadczalnej, realnej, prezentują zupełnie przeciwstawne diagnozy me
todologiczne na tem at tego samego przedmiotu — etyki. Nie może więc 
nie zdumiewać ta równoczesna zgodność w założeniach wyjściowych, a 
zarazem tak krańcowa polaryzacja stanowisk w sprawie metodologicznej 
kwalifikacji poznania moralnego i etyki. Nie może nas nie dziwić fakt 
„wywnioskowania” z tej samej nadrzędnej teorii pary tak skrajnie prze
ciwstawnych opinii, zwłaszcza zaś okoliczność, że przydarzyło się to czo
łowym inspiratorom logikalnego empiryzmu. M. Schlick wybrał — słowo 
to wydaje się tu  bardzo na miejscu! — naturalizm  etyczny. L. Wittgenstein
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wraz z innymi zdecydowali się na emotywizm. Oczywiście z punktu wi
dzenia wewnętrznej logiki systemu jedna i druga ewentualność może się 
wydać na równi dopuszczalna. Zresztą obaj wymienieni autorzy są do
skonałymi logikami. Tylko że z chwilą, gdy dwie sprzeczne ewentualności 
współistnieją ze sobą, zaczyna już nie wystarczać sama formalna popraw
ność ich wniosków i nie o nią się już obawiamy, ale o wartość logiczną 
wspólnej im przesłanki wyjściowej. Chodzi rzecz jasna o podzielaną przez 
omawianych autorów koncepcję doświadczenia. Cóż to bowiem za kon
cepcja doświadczenia, która w konfrontacji z określonym faktem prowa
dzi do alternatywnych względem niego stanowisk, a nawet więcej: zmu
sza niejako do rozrywania wewnętrznej jedności aspektów, które do
piero w tej właśnie jedności wykreślały właściwą temu faktowi fizjono
mię. Musi szokować koncepcja doświadczenia, która zmusza do przekreś
lenia czy zignorowania jednego aspektu, gdy potwierdza drugi i vice 
versa, koncepcja, która nie zezwala na potwierdzenie ich obu. A przecież 
zgodnie z wymową potocznego doświadczenia moralności dobro moralne 
czy powinność moralna były rejestrowane zarazem jako dane wprost real
ności obiektywne a równocześnie jako realności osobliwe, jakkolwiek wy
mykające się w swej specyfice zmysłowemu spostrzeżeniu. I  rzecz szcze
gólna: empirystyczna koncepcja doświadczenia, nie pozwalając naszym 
autorom na jednoczesne potwierdzenie obu tych aspektów, równocześnie 
staje się m atką rodzicielką dwu przeciwstawnych teorii metaetycznych, 
które z osobna —- przez sam fakt istnienia! — potwierdzają oba te  aspek
ty, ich przedmiotową realność. Co więcej, istniejąc w pewnym sensie 
właśnie dzięki wytykaniu sobie tego, co w potocznym doświadczeniu moral
nym na przemian zaprzepaszczają i gwałcą, obie te  teorie łącznie potwier
dzają nie tylko realność obu wymienionych aspektów z osobna, lecz także 
ich realną, przedmiotową nierozłączność w  fakcie moralnym i w jego bez
pośrednim odbiorze poznawczym -— w doświadczeniu ludzi. Zaiste, trud
no o bardziej dobitne potwierdzenie. Przez to samo jednak — i jest to 
jeszcze jeden w szeregu paradoksów omawianego curiosum —- teorie te 
stają się mimo woli świadectwem przeciw sobie samym, a na koniec prze
ciw ich własnej rodzicielce: zbyt jednostronnej, empirystycznej koncepcji 
doświadczenia, zawężającej je do tego, co ujmowalne wyłącznie przy po
mocy spostrzeżeń zmysłowych. Teorie te obnażając wzajemnie własną 
połowiczność i niewydolność w zakresie nieokrojonego tłumaczenia feno
menu moralnego, uchylają się wzajemnie jako jego jednostronne, a więc 
fałszywe z tego powodu teorie. Dzieje się tu coś na podobieństwo sytuacji 
charakteryzujących klasyczną tragedię: bohaterowie unicestwiają się wza
jemnie, lecz ich śmierć nie tylko nie umniejsza, ale dopiero okazuje w  pełni 
treść i żywotność idei, dla której walczyli. I wreszcie na marginesie
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„śmierci bohaterów” trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedno, co niejako 
przy okazji wyszło na jaw. Okazało się mianowicie, że zarówno naturalizm 
jak i emotywizm były nie tyle teoriami wyjaśniającymi fakt poznania i 
języka moralnego, ile raczej teoriami uzgadniającymi fakt poznania i ję
zyka moralnego — bo jakoś przecież do tego faktu trzeba się było usto
sunkować! — ze swą presuponowaną, nadrzędną teorią epistemologiczną, 
w  szczególności z płynącą z niej koncepcją doświadczenia oraz nauki 
doświadczalnej. Zaprzysięgli rzekomo na wierność faktom i doświadczeniu 
zarówno naturalistyczni jak i emotywistyczni empiryści dekonspirują się 
więc przy zderzeniu z faktem moralnego poznania jako wierni wyznawcy 
swej dogmatycznie przyjętej doktryny, dla której gotowi są poświęcić 
nawet skądinąd uznawane fakty.

Cała powyższa analiza krytyczna posiada jednak również swój pozy
tywny wym iar: omawiane dywagacje w łonie empiryzmu logikalnego na 
swój sposób okazują i potwierdzają ujawnioną w rozdziale I istotę oraz 
realność epistemologicznego problemu etyki. Naturalizm jest opacznym 
zapewne, ale przecież mimo to nader wymownym przejawem uznania 
przedmiotowej realności tez etyki. Emotywizm z kolei można uznać nie
wątpliwie także za opacznego, ale nawet w tej karykaturalnej formie 
obrońcę i rzecznika jej apodyktyczności. Jakkolwiek więc obie te teorie 
z osobna prowadziły do wniosku, że pomiędzy rzeczonymi cechami meto
dologicznymi nie może istnieć koniunkcja, że „przyswojenie” etyce em- 
piryczności prowadzi do wykluczenia apodyktyezności i vice versa: że 
przyznanie jej apodyktyczności musi pociągnąć wyłączenie etyki z dzie
dziny poznania empirycznego, a nawet poznania w ogóle, to jednak koń
cowy efekt starcia się z sobą proponowanych przez obie te teorie m eta- 
etyczne rozwiązań jest jednoznacznie czytelny. Miejsce dysjunkcji apo
dyktyczności i empiryczności zajmuje ich koniunkcja. Metodologiczny 
problem etyki — potwierdza to wynik analiz w  tym  rozdziale — może 
już tylko być problemem wyrażającym się pytaniem, w  jaki sposób taka 
koniunkcja jest możliwa. Chodziłoby więc o wskazanie metody efektyw
nego połączenia* obu wymienionych znamion metodologicznych w  tw ier
dzeniach etycznych. O to połączenie, jak  pokazano w rozdziale I, woła ele
m entarne doświadczenie moralne, wyrażające się w  odnośnych pytaniach. 
Rzecz jasna, potoczne, spontaniczne, wyrażające się w  nich zapotrzebo
wanie na tego rodzaju wiedzę nie liczy się wcale z ewentualnością teo
retycznych trudności, jakie mogą stanąć na drodze do jego realizacji. Ono 
po prostu stawia określone dezyderaty, wyraża potrzebę. Mieliśmy w y
borną okazję, aby się przekonać, jak ten zasadniczy profil metodologicz
ny  potocznego zamówienia poznawczego został potwierdzony przez me- 
taetyków-empirystów. Został potwierdzony mimo chęci doktrynalnego
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zminimalizowania go o połowę raz z tej, raz z tamtej strony. Widzieliśmy, 
że była to w gruncie rzeczy próba okrojenia zapotrzebowania na etykę 
wyrażonego przez doświadczenie moralne życia. Widzieliśmy także, że 
tendencje w kierunku zminimalizowania tego programu etyki były mo
tywowanie nie tyle empirycznie, ile empirystycznie, i że były właśnie 
motywowane raczej aniżeli uzasadniane. Empiryzm empirystów opowie
dziawszy się jednak przeciwko doświadczeniu stanął w końcu przeciwko 
sobie. Unicestwił się w swej własnej, zbyt ciasnej, koncepcji doświadcze
nia i nauki doświadczalnej. Otóż ten negatywny wynik ma również do
datni wymiar. Toruje bowiem drogę pozytywnemu rozwiązaniu metodo
logicznego problemu etyki. Wskazuje najwyraźniej, że znaleźć je można 
wyłącznie na drodze uznania doświadczenia w jego własnych granicach, 
czyli na drodze uzgadniania koncepcji doświadczenia nie z a priori przy
jętą doktryną, ale niejako z jego własną, a nie narzuconą mu koncepcją. 
Aby więc móc ruszyć naprzód z rozwiązaniem problemu apodyktycznoś- 
ci i empiryczności etyki, trzeba najpierw dysponować właściwą ex 
visceribus rei zaczerpniętą koncepcją doświadczenia w ogóle, a moral
nego w szczególności.
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R o z d z i a ł  III

CZY EMPIRYCZNOSC I APODYKTYCZNOSĆ?

Dyskusja z naturalizmem i emotywizmem od nowej strony naświetli
ła oraz potwierdziła uzyskany uprzednio wynik na temat epistemologicz- 
nej specyfiki etyki. Etyka to dyscyplina, od której oczekujemy empi
rycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej informacji na tem at tego, 
co i dlaczego jest moralnie dobre, ewentualnie, co bezwzględnie i dla
czego tak bezwzględnie powinniśmy. Wszelka tedy próba zmierzająca do 
rozwiązania tego problemu, o którym bez przesady można powiedzieć, iż 
dla etyki jest on problemem z rzędu zagadnień unum et necessarium, 
musi się uporać ze sprawą powiązania, i to koniecznościowego, tez etyki 
z doświadczeniem. Stawia nas to wobec zagadnienia doświadczalnego 
punktu wyjścia etyki lub ogólniej, wobec roli doświadczenia w etyce. 
Rzecz jasna, w tym  układzie centralna staje się sprawa doświadczenia 
moralności, zarówno w aspekcie specyficznego dla tego doświadczenia 
przedmiotu, jak i — a nawet w tym- kontekście przede wszystkim — 
w  aspekcie jego szczególnego epistemologicznego i metodologicznego 
charak teruJ. W tym  ostatnim znowu przypadku istotne ze względu na 
cele, jakie tej pracy stawiamy, będzie właściwe ujęcie stosunku pomię
dzy pojęciem doświadczenia w ogóle a pojęciem doświadczenia moralne
go, tj. określenie pierwszego w  taki sposób, jedynie zresztą właściwy, by 
respektowało ono w pełni specyficzne elementy i właściwości rozmaitych 
doświadczeń różnorodnych dziedzin rzeczywistości z moralnością włącz
nie. Być może już sama koncepcja doświadczenia, która nie uszczupli go 
w  jego prawach, zarówno co do zakresu różnych w swej swoistości jego 
przedmiotów, a także odpowiednio rozmaitych i specyficznych ich po
znawczych ujęć, otworzy perspektywy dla efektywnego powiązania empi
ryczności z apodyktycznością w etyce.

W rozdziale niniejszym chcemy nakreślić taką skorelowaną z wyma-

1 Chodzi bowiem nie tylko o doświadczenie w charakterze źródła i kryterium 
wartości dostarczanej przez nie wprost wiedzy o danym przedmiocie, ale również 
o rolę, jaka przypada doświadczeniu w  strukturze teorii etycznej, tj! roli w  budowa
niu teorii przedmiotu doświadczenia.
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ganiami doświadczenia moralnego ogólną koncepcję doświadczenia i nauki 
doświadczalnej. Następnie zamierzamy przedstawić pewne próby niesku
tecznego — w naszym przekonaniu — powiązania apodyktyczności z em- 
pirycznością w etyce wskazując, że istotnym źródłem ich niepowodzeń 
jest bądź wadliwe określenie doświadczenia, w szczególności zaś doświad
czenia moralnego i jego roli w teorii etycznej (M. Schelera koncepcja 
doświadczenia ejdetycznego), bądź też nierozpoznanie — zupełne (I. Kant) 
lub częściowe (intuicjoniści brytyjscy, G.E. Moore, W.D. Ross) — fak
tycznej ingerencji doświadczenia i jego roli w budowaniu etyki.

§ 1. DOŚWIADCZENIE MORALNE A KONCEPCJA DOŚWIADCZENIA

W przedmiocie ogólnej koncepcji doświadczenia wyniki uzyskane w
II rozdziale wydają się szczególnie instruktywne. Jak  pokazano, obie 
podjęte na gruncie empiryzmu logikalnego próby zasymilowania obiek
tywnej specyfiki potocznego doświadczenia moralnego nie powiodły się. 
Jedna, stawiająca na obiektywność doświadczenia moralnego, musiała 
poświęcić jego swoistość, druga zaś, stawiająca na jego swoistość, mu
siała poświęcić obiektywność samego doświadczenia moralnego i wresz
cie, konsekwentnie zresztą, odmówić doświadczeniu moralnemu w ogóle 
charakteru doświadczenia. Ta bezradność obu przedstawionych przez 
pozytywizm prób wobec doświadczenia moralnego, które przecież jest 
faktem — co najmniej faktem  zarejestrowanym w języku —*■ a nadto 
znamienne wzajemne „pomaganie sobie” w unicestwianiu się, podaje tym 
samym w stan zakwestionowania wspólną im epistemologiczną podsta
wę, a nawet domaga się jej gruntownej rewizji. Cóż jednak może okreś
lić kryteria i kierunki tej rewizji? Wydaje się, że tylko to, co w ogóle za
decydowało o konieczności jej dokonania: potrzeba respektowania swo
istej obiektywności doświadczenia moralnego już chociażby w jego po- 
tocznojęzykowej edycji. Obiektywność tego doświadczenia wskazuje 
(zgodnie ze świadectwem naturalizmu, a wbrew emotyzmowi zmuszone
mu do wybierania ciasną koncepcją doświadczenia) na realność jego 
przedmiotu i na to, że jego bezpośrednie ujęcie poznawcze jest możliwe, 
skoro jest faktem  *. I dalej: swoistość doświadczenia moralnego wskazu
je na to, że jego przedmiot jest szczególnego rodzaju, co na swój sposób 
znowu uznał emotywizm, czemu jednak musiał — znów zniewolony do 
wybierania ciasną koncepcją doświadczenia — zaprzeczyć naturalizm,

* Bezpośrednie ujęcie poznawcze, czyli empiryczne. Oczywiście doświadczenie 
moralne nie byłoby wcale doświadczeniem lub musiałoby być innym, tj. czegoś inne
go, doświadczeniem, gdyby „empiryczne” musiało znaczyć „empirystyczne”.
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redukując tę swoistość do cech względem niej heterogennych. Otóż ten 
swoisty w swej realności i realny w swej swoistości przedmiot doświad
czenia moralnego sprawia, że i samo jego doświadczenie jest szczególnego 
rodzaju, co znowu w niczym nie umniejsza jego obiektywności. Jest to 
specyficzna obiektywność lub obiektywna specyfika. I fakt ten trzeba — 
stwierdziwszy — po prostu uznać. Wymaga tego rzetelnie empiryczna 
i konsekwentna do końca postawa szacunku wobec faktów. W takim ra
zie, jeżeli pozytywistyczna koncepcja doświadczenia nie umiała bez okro- 
jeń wchłonąć w siebie faktu doświadczenia moralnego, to nie możemy 
mieć wątpliwości odnośnie do tego, co tutaj musi ulec rewizji. Zrewido
wać trzeba doktrynę, konkretnie zaś, stojącą u jej podstaw koncepcję 
doświadczenia w kierunku jej odpowiedniego rozszerzenia. Doświadcze
nie moralne okazuje się bowiem zbyt mocną realnością, aby miało za
braknąć dla niego miejsca w ogólnej koncepcji doświadczenia pretendu
jącego do prawa obywatelstwa w nauce, tj. w ramach ogólnej koncepcji 
doświadczenia naukowego. Innymi słowy, ogólne pojęcie doświadczenia 
należy określić w taki sposób, by w jego ramach mogło się zmieścić w 
niczym nieuszczuplone i nieokrojone doświadczenie moralne.

Przy propozycji nowego, „uogólnionego” określenia doświadczenia na
leży jednak wystrzegać się dotychczasowego błędu i nie formułować go 
na użytek jednej tylko lub kilku wyróżnionych dyscyplin, nawet jeśliby 
w poczet wybranych włączono etykę. W tym celu trzeba dokonać rewizji 
nie tylko i nie tyle samego pojęcia doświadczenia, ile raczej — bardziej 
podstawowo — samego podejścia do jego określenia. Tylko to bowiem 
ustrzeże nas przed kłopotami z doświadczeniem w innych dziedzinach 
poznania realnego, na jakie narazili się na swym własnym terenie meto
dologowie etyki inspirowani przez pozytywizm. Aby więc a limine wy
kluczyć ewentualność zastępowania błędnego pojęcia doświadczenia in
nym, równie — choć inaczej — błędnym, wypada zrezygnować ze 
swoistego, a praktyką empirystów utrwalonego aprioryzmu (!) przy jego 
określeniu. Polega on na uwzględnieniu niemal wyłącznie warunków 
podmiotowych poznającego (np. tylko poznanie zmysłowe, spostrzeżenie). 
Tymczasem należy wziąć pod uwagę — co najmniej na równi -— warun
ki przedmiotowe danej dziedziny3. Niech sam charakter przedmiotu, 
własna jego specyfika mają również udział w określaniu charakteru 
ujmującego tę specyfikę bezpośrednio w jej konkretnych postaciach po
znania, czyli — w proponowanym tutaj ujęciu — doświadczenia. Próba 
sformułowania adekwatnego pojęcia doświadczenia winna zatem uwzględ

3 M.C. R o s e ,  Epistemologically prwileged capacities, „Ethics”, 75(1964)40—47; 
por. również T. C z e ż o w s k i ,  Etyka jako nauka empiryczna, [W:] O dczyty filozo
ficzne, Toruń 1958; L. K o ł a k o w s k i ,  Husserl — filozofia doświadczenia rozumie
jącego, [W:] Filozofia i socjologia X X  wieku, Warszawa 1905, s. 275—298.
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niać wzajemną penetrację warunków podmiotowych i przedmiotowych. 
Być może, uzyskane w ten sposób pojęcie doświadczenia będzie bardziej 
ramowe, ogólne. Jego zaletą jednak okaże się otwartość na wszelkie do
stosowane do swoistości odnośnych dziedzin szczegółowe, treściowe, 
epistemologiczne określenia poszczególnych rodzajów doświadczenia. W 
tym ostatnim przypadku mielibyśmy zatem dokładnie tyle typów do
świadczenia, ile różnych nieredukowalnych do siebie typów faktów. 
I wreszcie — na samym końcu — ile różnych nieredukowalnych do siebie 
działów wiedzy realnej.

Na tym właśnie tle staje się w pełni zrozumiałe, dlaczego wszystkie 
próby zredukowania etyki — wśród nich wymienione wyżej natura- 
listyczna4 i emotywistyczna — nie dały rezultatów, wywołując zawsze 
żywy odruch protestu nie tylko ze strony inaczej zorientowanych filo
zoficznie metodologów etyki, ale — co najważniejsze — milczący pro
test w postaci niebrania ich w ogóle pod uwagę przez zdrowy rozsądek. 
Specyficzny, bezpośredni kontakt poznawczy z moralnością jako odręb
nym faktem, czyli po prostu doświadczenie moralne, nie pozwala sobie 
nałożyć nie pasującej do siebie maski. Zrzuca ją też zawsze, ilekroć pró
buje się ją  na nie nałożyć i spoza rusztowania zniekształcających inter
pretacji wyłania ono wciąż na nowo oryginalne, autentyczne, nie dające 
się niczym innym zakryć, oblicze faktu moralnego 5.

Rzecz jasna, w ślad za rewizją pojęcia doświadczenia musi oczy
wiście podążać rewizja pojęcia wiedzy opartej na doświadczeniu, czyli 
nauki doświadczalnej (realnej, empirycznej) lub — co sprowadza się do 
tego samego — rewizja pojęcia twierdzenia empirycznego i odpowiednio 
tezy empirycznie uprawomocnionej (realnej, doświadęzalnej). Pójdzie ona 
znowu w kierunku odpowiedniego rozszerzenia zakresu tego pojęcia. 
Nauką realną (empiryczną, doświadczalną) będzie więc — spełniwszy in
ne ogólnie wymagane warunki — teoria przedmiotu wyrażająca się ze

4 Naturalizm może występować pod postacią psychologizmu etycznego, biologiz- 
mu etycznego, socjologizmu etycznego, ewolucjonizmu etycznego. Możliwe są również 
odpowiednie kombinacje tych ostatnich.

5 Por.: A. F o r e s t, L’experience de la valeur, „Rev. Nśoscol. de philoso- 
phie”, 43(1940)5—20; H.J. Mc C l o s k e y ,  Toward an Objectivist Ethics, „Ethics”, 73 
(1962—63)10—27; G. V a n  R i e t, Le probleme morał et son epistemologie, [W:] Pro- 
blemes d’epistemologie, Louvain 1960, s. 233—248 oraz rec. w „Scholastik”, 37(1962) 
582; G.P. K l u b e r t a n z ,  The Empiricism of Thomistic Ethics, „Proceedings of the 
American Catholic Philosophical Association”, 31(1957)1—25; E.G. S a l m o n ,  Ethics 
and Epistemology, tamże, s. 51—66; E.M. A d a m s ,  Classical Morał Philosophy and 
Metaethics, „Ethics”, 74(1963)97—110, zwłaszcza 107—109; J.G. M i l h a v e n ,  Toward 
an Epistemology of Ethics, „Theological Studies”, 27(1966)228—241; C. S c h r a g ,  The 
Structure of Morał Experience. A Phenomenological and Existential Analysis, 
„Ethics”, 73(1962—63)255—265.
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społem twierdzeń czerpiących dla siebie oparcie w bezpośrednim i kon- 
trolowalnym kontakcie poznawczym z tymże konkretnie danym przed
miotem realnym lub dokładniej — legitymujących się kontrolowalnym 
związkiem z bezpośrednimi ujęciami poznawczymi konkretnego przed
miotu, czyli z bezpośrednimi sądami doświadczalnymi, empirycznymi. 
Być może, przy takim rozumieniu doświadczenia nie napotkamy na tak 
nieprzezwyciężalne trudności w połączeniu znamion empiryczności i apo- 

. dyktyczności w etyce, na jakie musieli być narażeni pozytywiści. Owszem, 
wydaje się, iż gdyby się nam udało wskazać sposób takiego powiązania 
ogólnych tez etyki z doświadczeniem, które by zarazem respektowało w 
pełni właściwą tym  tezom apodyktyczność, wówczas rozwiązano by 
kwestię szerszą nawet aniżeli tylko metodologiczny problem etyki. Pozy
tywne rozwiązanie tego zagadnienia stanowiłoby bowiem skądinąd no
wy, interesujący przypadek koniunkcji apodyktyczności i empiryczności, 
czyli „dowód z przykładu”, że klasyfikację zdań naukowych trzeba — 
w imię szacunku dla faktów gnozeologicznych i metodologicznych — 
wzbogacić o twierdzenia odznaczające się równocześnie tymi obiema ce
chami. Rewizja pozytywistycznego obrazu poznania naukowego podykto
wana bezradnością empirystycznej koncepcji doświadczenia wobec fak
tycznego doświadczenia sięgałaby zatem dość daleko. Już samo to oka
zuje, jak zasadniczą rolę odgrywa tu  pojęcie doświadczenia moralnego. 
Wszak to ono, stawszy się przedmiotem sporu w łonie samego empi- 
ryzmu, jest tym „przypadkiem” doświadczenia, które zmusza empiry- 
stów do porzucenia empirystycznej jego koncepcji i — w ślad za tym  — 
samego empiryzmu. Ono przecież zadecydowało o konieczności rewizji 
przedstawionych przez empiryzm obu koncepcji teorii metaetycznych. 
Wynika stąd, że wszelka pozytywna propozycja metaetyczna, w szczegól
ności zaś droga do rozwiązania centralnego problemu metodologicznego 
etyki, który nas tutaj zajmuje, musi w pełni respektować wymagania 
doświadczenia moralnego, przede wszystkim zaś wymagania tej specy
ficznej rzeczywistości, jaką nam ono odsłania — moralności6. Zgodnie 
z tym trzeba zatem poprzez rzeczone doświadczenie zwrócić się do niej 
samej i w żywym z nią dialogu czerpać dane dla rozwiązania metodo
logicznego problemu etyki. Ze względu jednak na społeczny charakter 
poznania tejże rzeczywistości — moralność, jak mało która dziedzina 
rzeczywistości jest sprawą obchodząca każdego bez w yjątku człowieka!
— a także na wysiłek wielu myślicieli, włożony w refleksję nad charak
terem epistemologicznym poznawczego ujęcia tejże rzeczywistości, jej 
doświadczenia i jego roli w teorii etycznej, niepodobna uprawiać własnej

• R.W. S e  11 a r s ,  In  w hat Sense Do Value Judgm ents and Morał Judgm ents 
Have O bjectiv Import?, „Philosophy and Phenora. Res.”, 28(1967)1—17.

95



refleksji nie korzystając z rezultatów osiągniętych przez innych. Jest to 
nawet tym bardziej wskazane, że sprawą doświadczenia moralności i me
todologicznego charakteru etyki interesują się również filozofowie nie- 
empiryści. Już sama ta okoliczność każe więc uwzględnić wyniki ich 
przemyśleń na temat miejsca i roli doświadczenia w formułowaniu i uza
sadnianiu tez etyki. Chodzić tu  będzie zatem o dialog z propozycjami, 
mającymi ambicje ujmowania rzeczywistości moralnej tak, jak ona jest, 
bez stawiania ograniczających ją  z góry i selekcjonujących jej zawartość 
warunków.

§ 2. UKRYTE DOŚWIADCZENIE MORALNE

Wśród propozycji rozwiązania metodologicznego problemu etyki na 
uwagę zasługują próby, które trak tu ją ją  jako apodyktyczną wiedzę
0 wartości moralnej ludzkiego postępowania, nie dokonując jednak wprost
1 wyraźnie rozszerzenia pojęcia doświadczenia, a przyjmując całkiem 
explicite tę samą jego koncepcję co empiryści. Próba ta może się nam na 
podstawie dotąd przeprowadzonych rozważań wydawać z góry podejrza
na. Wszak pokazano, że przy rzeczonej koncepcji doświadczenia istnieją 
już dwie tylko drogi: naturalizmu bądź emotywizmu. Tymczasem tutaj 
ma chodzić o coś wyraźnie różnego od obu teorii metaetycznych przed
stawionych przez empiryzm. Otóż myśliciele reprezentujący ten kieru
nek w etyce usiłują korzystać na swój sposób z lekcji empiryzmu. Dla
tego — bądź to już przyjrzawszy się kłopotom empirystów z etyką, bądź 
też je z góry przejrzawszy — usiłowali zagwarantować, etyce obiektyw
ną wartość poznawczą niezależnie od doświadczenia. Mamy tu  zatem 
znamienny przypadek jakby rozszerzenia zakresu poznania obiektywnego
i wiedzy realnej bez idącego z tym  w parze rozszerzenia — przynajmniej 
wyraźnie — zakresu pojęcia doświadczenia. W tym właśnie kontekście 
problemowym zjawił się pomysł tzw. sądów syntetycznych a priori czy 
też syntetycznych sądów koniecznych, czyli twierdzeń, które m ają infor
mować o rzeczywistości, a jednak dla swej ogólnej wartości nie potrze
bują czerpać uprawomocnienia z doświadczenia. Są właśnie sądami a prio
ri, nie a posteriori.

Osobliwość tej koncepcji uwidacznia się już na pierwszy rzut oka 
w tym  zagadkowym jakby obchodzeniu się odnośnych twierdzeń bez 
uzasadniającego kontaktu z rzeczywistością, o której przecież mają one 
orzekać, informować, i to na dodatek w sposób ogólnie ważny. Jak  to 
jest możliwe, na jakiej podstawie? W drodze do rozwiązania omawiane
go problemu nie możemy pominąć tego rodzaju propozycji. W klasycz
nej postaci zjawia się ona po raz pierwszy u  I. Kanta, następnie zaś,
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w znacznie zmodyfikowanej wersji, u intuicjonistów brytyjskich, głów
nie zaś u G.E. Moore’a oraz H.A. Pricharda, E.F. Carrita, C.D. Broada
i W.D. Rossa.

Momentem, który odegrał decydującą rolę w dziele przebudowy ety
ki, jakie podjął K a n t7, była chęć włączenia do niej tego, co jego zda
niem jest ze wszech m iar istotne dla moralności, a mianowicie bezinte
resowności 8. Kant nie bez racji uznał, że bezinteresowność, zwana 
przez niego dobrą w o lą9, została nie tylko zagubiona, ale wręcz wyeli
minowana z etyki przez samą jej dotychczasową formalną strukturę. 
Mianowicie, formalna struktura twierdzeń uznawanych powszechnie za 
twierdzenia etyczne jest tego rodzaju, że nie pozostawia w sobie 
miejsca na to, co dla moralności istotne. Stało się tak zaś dlatego, iż 
struktura ta  została pomyślana na użytek teorii innego przedmiotu, ani
żeli ten, którym ma się zająć filozof moralista jako moralista. Za przed
miot etyki uznawano dotąd dążenie do celu utożsamianego ze szczęściem. 
Tymczasem przedmiotem tym  jest coś zgoła różnego. Jest nim to, co 
Kant w zależności od takiej czy innej perspektywy nazwie bezinteresow
nością, dobrą w o lą10, obowiązkiem moralnym, imperatywem katego
rycznym lub po prostu prawem moralnym. Otóż właśnie swoistość tak 
różnych przedmiotów domaga się sama przez się innej teorii, także pod 
względem struktury formalnej.

W pierwszym przypadku chodzić będzie o formułowanie norm, które 
„przedstawiają praktyczną konieczność możliwego czynu jako środka 
prowadzącego do czegoś innego, czego chcemy (albo przynajmniej mo
żemy chcieć)” jako c e lu n . Będą to tzw. imperatywy hipotetyczne lub 
warunkowe. I de facto cała dotychczasowa etyka ujmowana była — 
wedle Kanta — przy pomocy norm tego rodzaju. Nic zresztą dziwnego, 
chodziło w niej przecież o ustalenie norm roztropnościowych, czyli o wska
zanie skutecznych środków do celu, najczęściej do szczęścia. Ale taka 
teleologiczna czy eudajmonistyczna etyka rozmija się właśnie całkowicie 
z właściwą dla autentycznej moralności bezinteresowną powinnością. 
Owszem, sama próba umieszczenia moralnej powinności w  schemacie 
im peratywu hipotetycznego odbiera jej bezinteresowność i przez to samo 
specyficznie moralny charakter. Uzależniać bowiem chce od jakiegoś wa
runku: celu, szczęścia, to, co jest i pozostaje sobą tylko wtedy, gdy jest 
bezwarunkowe. Właściwa więc autentycznej moralności bezinteresowna 
powinność daje się ująć jedynie przy pomocy imperatywu kategoryczne

7 Por. I. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, Warszawa 1953, s. 9 n.
8 Por. tamże, s. 66 n.
• Lub nawet bezwarunkowo dobrą wolą, zob. tamże, s. 74; por. też s. 11—13.

10 Por. tamże, s. 16.
11 Por. tamże, s. 40.
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go, bezwarunkowego. Jest to imperatyw, który przedstawia czyn jako 
sam w sobie konieczny, bez względu na inny (poza sobą) c e l12. Jedynie 
taki uwolniony od wszelkich „jeżeli” imperatyw może pozostawić nie
naruszoną w swej własnej swoistości treść moralności. W tym  stanie 
rzeczy właściwym zadaniem etyki będzie coś zgoła różnego niż wskazy
wanie przy pomocy formułowania odpowiednich norm prakseologicznych 
skutecznych środków do szczęścia. Zadanie to polegać będzie w pierw
szym rzędzie na odkryciu i ustaleniu najwyższej zasady moralności, tj. na 
sformułowaniu naczelnego imperatywu kategorycznego 1S, a  następnie na 
jego uzasadnieniu14. W tym  zadaniu mieści się jednak najważniejszy w 
tym  kontekście — rzec można — problem metaetyki, bez rozwiązania 
którego etyka nie spełniłaby po prostu własnego zadania. Jest to zagad
nienie, które Kant wyraża pytaniem: W jaki sposób jest możliwy impe
ratyw  kategoryczny? 15 Pisze on: „[...] jak jest możliwy imperatyw mo
ralności, to jest bez wątpienia jedyne pytanie wymagające rozwiązania, 
gdyż nie jest on zgoła hipotetyczny, a więc obiektywnie przedstawiona 
konieczność nie może się opierać na żadnym założeniu, jak przy hipo
tecznych imperatywach” 16.

Jak sam Kant podkreśla w powyższym tekście, cała trudność, którą 
wyraża powyższe pytanie, odsłania się dopiero na tle stwierdzenia nie* 
adekwatności i nieprzydatności metod rozstrzygania imperatywów hipo
tetycznych dla rozstrzygnięcia imperatywów kategorycznych. Sprawa 
rozstrzygania pierwszych przedstawia się stosunkowo prosto. Rozstrzy
ga się je bądź analitycznie, bądź empirycznie, w zależności od tego, czy 
cel, dla którego dobiera się odpowiednie środki, traktuje się jako możli
wy (pomyślany) czy też jako dany. W pierwszym przypadku metoda 
rozstrzygania to analiza, a odnośny im peratyw hipotetyczny będzie trak
towany jako sąd analityczny. W drugim zaś metodą rozstrzygania będzie 
doświadczenie, a odnośny im peratyw hipotetyczny traktowany będzie 
jako sąd em piryczny17. „Nie zachodzi więc też żadna trudność co do 
możliwości takiego [hipotetycznego] im peratywu” — kończy swe rozwa
żania na ten tem at K a n t18.

Sprawa jednak zaczyna się komplikować, gdy zastosowane tutaj me
tody rozstrzygania twierdzeń próbować przenieść w dziedzinę imperaty
wów kategorycznych. Obiektywna konieczność imperatywu kategorycz
nego nie zależy bowiem w  ogóle od żadnego celu, czy to pomyślanego 
tylko, czy też empirycznie danego. Nie można więc jego konieczności 
wyprowadzić analitycznie „z innego chcenia założonego z góry” 19. Nie 
można także uznania tejże konieczności uzyskać na podstawie analizy

** Tamże, s. 40 oraz 43. 11 Por. tamże, s. 9 n. 14 Por. tamże, s. 50.
15 Por. tamże, s. 47 n., 97 n., 85.- u  Zob. tamże, s. 47 n.
17 Por. tamże, s. 46 n. 18 Tamże. 19 Zob. tamże, s. 49.
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samego pojęcia im peratywu kategorycznego, gdyż prowadzi ona co naj
wyżej do sformułowania sądu (Kant przedstawia kilka tych formuł), któ
ry  wyłuszcza tylko brzmienie tego absolutnego nakazu, nie rozstrzyga 
jednak sama przez się tego, w jaki sposób jest on m ożliw y20. Nie dowo
dzi bowiem, że tego rodzaju im peratyw rzeczywiście ludzi obowiązuje, 
„że istnieje praktyczne prawo, które nakazuje samo przez się, bezwarun
kowo i bez żadnych pobudek, i że przestrzeganie tego prawa jest obo
wiązkiem” 21. Odpada tedy możliwość analitycznego rozstrzygnięcia ka
tegorycznego imperatywu i potraktowanie go jako sądu analitycznego. 
Z drugiej strony jednak nie widzi Kant również możliwości jego empi
rycznego rozstrzygnięcia. Oczywiście, z góry —- jak już wiemy — zostaje 
wykreślona próba „podłączenia” tego imperatywu pod jakiś empirycznie 
dany cel. Już to samo bowiem odbierałoby mu kategoryczność. Co więcej 
jednak, Kant wyraża przekonanie, że nie można rozstrzygnąć „przy po
mocy żadnego przykładu, a więc empirycznie, czy w ogóle istnieje jaki
kolwiek kategoryczny im peratyw” 22. Główną tego rację upatruje w tym, 
że doświadczenie nie jest w stanie dać żadnej podstawy do wywniosko
wania praw bezwzględnie koniecznych, apodyktycznych, których waż
ność w dodatku ma się rozciągać nie tylko na wszystkich ludzi, lecz na 
wszelkie w  ogóle istoty rozumne, a nawet jedynie dlatego na ludzi, że 
są oni istotami rozumnymi. Tej właściwości nie można — zdaniem Kanta
— odłączyć od imperatywu kategorycznego, „jeśli się nie chce pojęciu 
moralności odmówić wszelkiej zgoła praw dy” 23. Doświadczenie bowiem 
informuje jedynie o poszczególnych i niekoniecznych faktach z ograni
czonego przy tym  obszaru natury ludzkiej, a nie natury rozumnej jako 
takiej 24. Wniosek stąd, że im peratyw kategoryczny nie może być roz
strzygany a posteriori, empirycznie, nie może być sądem empirycznym.

Cała zatem specyfika a zarazem trudność imperatywu kategorycznego 
polegają na tym, że musi on „mieć swe źródło całkowicie a priori”, rów
nocześnie jednak z tym  „musi mieć swą posłuch nakazującą powagę” w 
empirycznym świecie ludzkim 25. Im peratyw kategoryczny musi być są
dem a priori — choć nie jest i nie może być sądem analitycznym — a za
razem sądem syntetycznym — choć nie jest i nie może być sądem a po
steriori. Nie może dla siebie czerpać podstawy z doświadczenia, ma jed
nak bezwzględnie wiązać sumienia realnych, „empirycznych” ludzi. Musi 
być — innymi słowy — sądem syntetycznym a priori, a dokładniej — 
„syntetycznie praktycznym sądem a priori” *6. Ta właściwość metodolo
giczna wyróżnia go — poza pokazaną już uprzednio różnicą w strukturze

10 Por. tamże, s. 20. *> Zob. tamże, s. 56.
22 Zob. tamże, s. 48 oraz 29 n. 28 Zob. tamże, s. 31 n. oraz 56 i 58.
“  Por. tamże, s. 48, 56 n., 81. 26 Por. tamże, s. 57 n.
2t Por. tamże, s. 49.
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formalnej i treści — od obu metodologicznych postaci imperatywów 
hipotetycznych, do których opacznie usiłowano sprowadzić etykę. W tej 
sytuacji centralnym problemem, bez którego rozstrzygnięcia etyka jako 
etyka nie może się w ogóle ukonstytuować w charakterze nauki, będzie 
pytanie: Jak jest możliwy syntetycznie praktyczny sąd a priori? Widzi
my, że to tylko metodologicznie zreflektowana postać pytania: Jak  jest 
możliwy imperatyw kategoryczny?, czyli: Co stanowi podstawę jego 
ogólnej ważności? 27

Odpowiedź Kanta na powyższe pytanie można ująć w następujący 
sposób: „Jeżeli takie prawo istnieje”, a przecież istnieje, lub inaczej 
mówiąc, jeżeli takie prawo obowiązuje, jak obowiązuje, i jeśli brak ja
kichkolwiek podstaw uznania go przy pomocy doświadczenia lub analizy 
jego treści, to musi się ono „[całkiem a priori] łączyć z pojęciem woli 
istoty rozumnej w ogóle”, a priori, tj. z konieczności, i samo przez się 
stawać się dla każdej takiej woli obowiązujące 28. Połączenie to lub zwią
zek odkrywa wprost sam rozum bez pomocy doświadczenia. On jest 
jedynie odpowiednio uzdolnioną do tego instancją 29. Wraz z odkryciem 
związku tego prawa z wolą istoty rozumnej idzie zresztą w parze odkry
cie samej istoty rozumnej jako celu samego w sobie, to jest właściwej jej 
jako osobie 30 godności, czyli bezwzględnej wartości, dzięki której stano
wi ona właściwą podstawę kategorycznego im peratyw u31, tj. tego „pra
wa moralnego we mnie”, które odkrywam w sobie zarazem jako coś 
„istniejącego” i nieempirycznego, dlatego tak zdumiewającego32. Rozum 
zresztą nie tylko odkrywa a priori ów konieczny związek pomiędzy ka
tegorycznym imperatywem a wolą wszelkiej istoty rozumnej. On uprzed
nio stwarza sam przez się niezbędne warunki tego związku i jego odkry
cia, zwłaszcza zaś jego terminus a quo: to rozum sam przez się jest osta
tecznie prawodawczy 33, sam przez się określa prawo zachowania się dla 
wszelkiej woli rozumnej. Czyni to z konieczności (na tym polega jego 
„być”), a więc a priori. Podobnie wola rozumna określa się wyłącznie 
(sich bestimmt) przez rozum, „a wtenczas odpada samo przez się wszyst

27 Por. tamże, s. 27, 50, 85, 92, 97. Por. również H.J. P a t o n, The Morał Law, 
London 1966, s. 27—29; A.C. G a r  n e t ,  A New Look at the Categorical Imperative, 
„Ethics”, 73(1964)395—399.

28 Por. K a n t ,  op. cit., s. 59. 28 Tamże.
30 Por. tamże, s. 61 i 74; por. również P a  t o n ,  op. cit., s. 32 i 34 oraz J. M a r i 

t a i n ,  Morał Philosophy, London 1964, s. 95—116.
31 Por. K a n t ,  op. cit., s. 60.
33 Zob. znane powiedzenie Kanta: „[...] dwie rzeczy napełniają moje serce wciąż 

nowym i wciąż rosnącym podziwem i szacunkiem, im częściej i trwalej zastanawiam 
się nad nimi: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”. K rytyka prak
tycznego rozumu, Lwów 1911, s. 222.

33 Por. Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 67 n.
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ko, co odnosi się do empirycznych czynników” 34. Podstawę imperatywu 
kategorycznego znajdujemy zatem ostatecznie ,,z daleka od doświadcze
nia” i „świata zmysłów” w wewnętrznej strukturze czystego, tj. wolne
go od wszelkich kontaktów ze światem empirii, rozumu i we właściwym 
mu funkcjonowaniu. „Źródło praktycznych zasad leży a priori w  naszym 
rozumie” 3S. Stąd też K ant powie otwarcie, iż „nie istnieje właściwie 
żadne inne uzasadnienie [imperatywu kategorycznego] prócz krytyki 
c z y s t e g o  p r a k t y c z n e g o  r o z u m u ” 36. Im peratyw kategorycz
ny jest zatem sui generis faktem, mianowicie „faktem czystego rozu
mu” (Faktum der reinen Vernunft). Rozum go zarazem stwarza i odkry
wa, stwierdza jako coś zdumiewającego, by go potem „wyjaśnić” jako 
swój własny p ro d u k t37. Zarówno jednak stwierdzenie tego faktu, jak
i jego wyjaśnienie sprowadzają się do jednego: do odkrycia i analizy 
autonomicznej, niezależnej od „świata empirii i zmysłów” struktury ro
zumu i samorzutnie wypływających z tejże struktury funkcji. Jedną 
z nich jest właśnie stwarzanie prawa moralnego. Analizę rozumu w 
aspekcie tejże funkcji nazwie Kant krytyką czystego rozumu praktycz
nego. Całe więc Kantowskie uzasadnienie kategorycznego imperatywu 
sprowadza się do wyniku tejże krytyki. A wynik ten streszcza się w 
stwierdzeniu: taki po prostu jest rozum, to fakt, który trzeba przyjąć. 
Wynikałoby stąd, że imperatyw kategoryczny, a wraz z nim cała etyka, 
utrzymuje się w mocy lub traci całkowicie grunt dla siebie pod w arun
kiem uznania lub nieuznania tego, co Kant proponuje do przyjęcia pod 
postacią „faktu czystego rozumu praktycznego” 88. I rzeczywiście, jeżeli 
kategoryczny im peratyw istnieje, jeżeli bezwzględna powinność spełnia
nia określonych czynów jest faktem sumienia — Kant nie bez racji od
wołuje się tutaj do potocznego zdrowego rozsądku, a jego świadectwo 
stawia daleko wyżej od świadectwa wszystkich etyków razem wzię
tych 39 — i jeśli tego ,.faktu” niepodobna rozstrzygnąć ani analitycznie, 
ani empirycznie, to czyż jedyną możliwością jego wytłumaczenia nie jest 
przyjęcie go za „fakt czystego rozumu praktycznego” ? 40. Czy w tej 
sytuacji nie pozostaje już tylko powierzenie rozumowi roli instancji osta
tecznie i bezwzględnie prawodawczej, roli ostatecznego źródła oraz naj
wyższego autorytetu bezwzględnego prawa moralnego?

Nie naszą sprawą jest obnażać konstruktywizm Kantowskiej teorii ro

,4 Por. tamże, s. 59. 35 Zob. tamże, s. 35.
88 Zob. tamże, s. 9. 87 Por. tamże, s. 97—99, 109.
38 Por. N. H a r t m a n n ,  Ethik, Berlin 1949, s. 101 n.
88 Por. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 9, 56 n.; por. również 

M. S c h e 1 e r, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern 
1954, s. 67.

40 Por. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 5 n.
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zumu. Był on przedmiotem wielu krytyk, których wyniki są rzeczą zna
ną i niemal powszechnie uznaną. W szczególności konstruktywizm teorii 
czystego rozumu praktycznego był przedmiotem krytycznych rozważań 
E. H usserla41, M. Schelera42, N. H artm anna43, J. M aritaina44, by wy
mienić tylko najważniejszych spośród wielu krytyków etyki Kanta. 
Zwróćmy więc tutaj uwagę jedynie na te elementy, które w  naszym 
przedmiocie są szczególnie ważne i godne podkreślenia, a które — jak 
się zdaje — uszły uwagi krytyków lub nie zostały przez nich dostatecz
nie wyeksponowane.

Otóż, gdyby istotnie, jak utrzym uje Kant, rozum był ostatecznym 
twórcą i źródłem prawa moralnego, kategorycznego imperatywu, wów
czas byłoby w jego mocy również anulowanie tego prawa. Tymczasem 
rozum sam pozostaje bezradny wobec niego4S. Jest zatem co najwyżej 
jego odkrywcą, lecz nie twórcą. W takim razie jednak źródło i uzasadnie
nie kategorycznego imperatywu nie leży w samych funkcjach przysłu
gujących rozumowi, lecz raczej w rzeczywistości różnej od tych funkcji, 
chociaż poprzez nie danej 46. I rzecz zdumiewająca, na tę rzeczywistość 
wskazuje sam Kant, kiedy na orbitę pojęć niedoświadczalnych, lecz. zna
nych rozumowi wprowadza pojęcie istoty rozumnej, osoby, łącznie z przy
sługującą jej godnością i bezwzględną wartością, związaną z samą 
„treścią”, „m aterią” osoby jako celu w sobie. Szczególnie znamienne jest
— na co wyżej zwrócono uwagę — że sam Kant w tejże „materii” osoby 
widzi — jak się zdaje — dostateczną, wystarczającą „podstawę (Grund) 
możliwego kategorycznego imperatywu, tj. praktycznego prawa” 47.

Dysponując tak wyraźnie skrystalizowanymi kategoriami, jak osoba
i immanentnie przysługująca jej wartość, mamy rzeczywiście niemal 
wszystko, czego potrzeba, by przynajmniej wejść na drogę właściwego 
wyjaśnienia faktu bezwzględnego, czyli kategorycznego charakteru tych 
wszystkich powinności, które kogoś takiego jak osoba mają za terminus

41 Por. A. R o t h ,  Edmund Husserls Ethische Untersuchungen, Haag 1960.
42 Główne dzieło Maxa Schelera, Der Formalismus in der Ethik und die mate

riale W ertethik, poświęcone jest niemal w  zupełności krytyce etyki Kanta.
48 H a r t m a n n ,  op. cit. Cytowane w  naszym studium strony pochodzą z dru- 

gięgo wydania — 1949 r. (pierwsze 1925).
44 Tamże.
45 Potwierdza to na swój sposób fakt stwierdzania pomyłek w dziedzinie ocen 

moralnych.
48 Rzeczywistość tę rozum poznaje, nie stwarza jej. Rozum de facto jest prawo

dawczy tylko wówczas, gdy błędnie odtwarza poznawaną rzeczywistość moralną. 
Osobliwość polega na tym, że nawet w tym wyjątkowym przypadku jest prawodaw
czy pod tym tylko warunkiem, że nie uważa się za prawodawcę, lecz za odkrywcę 
prawa — to inna kwestia, że się w  tym myli.

47 Por. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 60.
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ad quem. Z tego punktu widzenia też należałoby uznać cały dalszy 
wysiłek Kanta zmierzający do budowania nader tajemniczej konstrukcji 
czystego rozumu praktycznego dla wyjaśnienia kategorycznego impera
tywu za przedsięwzięcie nie tyle w swym rezultacie błędne, ile raczej za 
zgoła chybione i zbędne. Nie zamierzamy badać, dlaczego Kant nie za
trzymał się przy tych kategoriach, lecz poszedł w kierunku konstruowania 
czystego rozumu praktycznego. Natomiast chcemy z naciskiem podkreślić 
fakt obecności tychże kategorii i postawić pytanie, jakim  prawem zna
lazły się one w systemie Kanta. Obecności tej bowiem nie tłumaczą abso
lutnie instancje przez system legalnie uznane: doświadczenie i rozum. 
Rzecz jasna, term iny te rozumieć nam wolno jedynie wedle tej treści, 
jaką im sam Kant wyznacza w swym systemie. O jego koncepcji do
świadczenia wiemy, że nie różni się ona od koncepcji em pirystycznej: 
przedmiotem jest to, co czasowo-przestrzenne, a podmiotem — zmysły.
0  rozumie z kolei wiemy, że jego rola polega na wytwarzaniu form: ram
1 prawideł dla „treści” 48. Treść, materia pochodzą jednak od zmysłów.
I oto sedno naszej trudności: jeśli osoba, cel sam w sobie, bezwzględna 
wartość osoby, jej godność nie są pojęciami empirycznymi w sensie uzna
nym przez K anta i jeśli nie zechcemy uznać, że rozum po prostu stwo
rzył te nieformalne struktury, tj. „treściowe”, „m aterialne” pojęcia, to 
trzeba stwierdzić, że rozum Kanta zna, i to doskonale, coś, czego nie 
stworzył i o czym nie poinformowały go — bo nie mogły go o tym  poin
formować — zmysły. Wobec tego aktualne ze wszech miar staje się py
tanie, jaka instancja umożliwiła rozumowi kontakt z tymi „rzeczywi- 
stościami” dobrze mu znanymi i uznanymi, wyposażonymi nawet w da
ne, wystarczające do wyręczenia go w jego twórczej aktywności prawo
dawczej. Na to pytanie można udzielić tylko jednej odpowiedzi: w syste
mie Kanta najwyraźniej funkcjonuje nieuznane wprost i nienazwane 
własnym imieniem źródło informacji. Jest ono adekwatne do ujęcia ta
kich rzeczywistości, jak osoba, właściwa jej godność, i tego, co się jej 
jako osobie godzi lub nie godzi. Skoro to źródło funkcjonuje i uznaje się 
wyniki jego komunikatów, nie pozostaje nic innego, jak tylko wyprowa
dzenie go z ukrycia, oficjalne uznanie i nadanie mu własnego imienia. 
My w tym fakcie gnozeologicznym rozpoznajemy po prostu doświadcze
nie moralne, to samo, które z powodu ciasnej koncepcji doświadczenia 
zostało również zdelegalizowane w metaetykach empiryzmu, co zresztą 
zarówno naturalistom, jak i emotywistom przysporzyło niemało kłopotów 
z etyką.

Sytuację nieco podobną napotykam y u  Kanta. Podobną w tym, że
i tu  system teoretyczny nie umie pomieścić bez okrojienia dostrzeżonego

48 Por. H a r t m a n n ,  op. cit., s. 99.
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faktu. A dodać trzeba, iż Kant posiadał wyjątkowo wyostrzoną jego 
intuicję. Właśnie owo ostre widzenie specyfiki tego faktu zadecydowało 
o podjęciu przez niego „kopernikańskiej rewolucji” w etyce. I tak dzieje 
się rzecz paradoksalna. Kant niejako delegalizuje w  swym systemie tę 
tendencję, przy pomocy której na nowo odkrył zagubioną w dotychcza
sowych systemach etycznych autentyczną moralność. Jego własny system 
nie pozwala mu uznać tego źródła, jakie mu ją odsłoniło i na użytek 
której podjął budowę samego systemu. Z naszego punktu widzenia sta
nowi to podstawowy paradoks całego teoretycznego przedsięwzięcia Kan
ta, a także źródło jego osobistego dramatu jako filozofa moralisty, którym 
chciał być przede w szystkim 49. Mając tak niesłychanie bliski kontakt 
poznawczy z autentyczną rzeczywistością moralną i zarazem nie umiejąc
— zapewne z obawy przed zempiryzowaniem e ty k i50 — właściwie za
kwalifikować jego epistemologicznego charakteru, zaczął dla wyjaśnienia 
tejże rzeczywistości, tj. kategorycznego imperatywu, dorabiać udziwnioną 
konstrukcję teoretyczną w postaci czystego prawodawczego z siebie ro
zumu. W wyniku tego konstruktywistycznego zabiegu moralność zaled
wie odkryta musiała zaraz zostać co najmniej w  połowie ograbiona z te
go, co stanowi jej niezbywalny konstytutywny element. Względy doktry
nalne każą bowiem Kantowi z opisu constitutivum moralności wyelimi
nować przedmiot powinności: „coś”, co samo przez się jest takie i tak — 
użyć tu  można słowa „wartościowe” — że się je dlatego właśnie bez
względnie afirmować powinno. Względy te  pozwalają jedynie na pozo
stawienie tego, „że się powinno”, któremu jednak doktryna każe płynąć 
wprost i przez się z faktu czystego rozumu praktycznego bez jakiejkol
wiek racji i podstawy w tym, co się powinno, w wartościowej treści po- 
winnego przedmiotu. Moralność co dopiero odkryta, zostaje niejako od 
razu na powrót przesłonięta interpretacją, która miała ją  przecież wy
jaśnić, uczynić bardziej widoczną.

W rezultacie nie tylko nie możemy przyjąć Kantowskiego rozwiązania 
problemu etyki, ale nawet Kantowskiej formuły tego problemu. Formu
ła: „Jak jest możliwy syntetycznie praktyczny sąd a priori?”, wymaga 
znacznej modyfikacji. Z chwilą wyprowadzenia na światło dzienne ukry
tego pod rusztowaniami systemu doświadczenia moralnego trzeba nam co 
najmniej skreślić w tej formule dodatek „a priori” i zastąpić go przy- 
dawką „konieczny” czy „apodyktyczny”. Nie chodziłoby bowiem wcale
o uprawomocnienie twierdzeń etyki „bez doświadczenia”, lecz właśnie

49 Wszak właśnie prawo moralne było jedną z tych dwu zdumiewających „rze
czy”, które skłoniły go do uprawiania filozoficznej refleksji. Por. przypis 32.

60 Dla Kanta musiałoby to oznaczać jej zamianę na teorię szczęścia rozumia
nego z kolei na sposób zmysłowo uchwytny, a więc hedonistycznie. Por. M a r i t a i n ,  
op. cit., s. 97—101.
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o koniecznościowe ich powiązanie z doświadczeniem. Pytalibyśmy bo
wiem już o to, jak jest możliwy sąd dotyczący rzeczywistości moralnej 
a zarazem konieczny, jak jest możliwy apodyktyczny, ogólnie ważny sąd
0 tym, czego koniec końców doświadczamy doświadczając moralności.
1 właśnie z chwilą, kiedy K ant pozwolił sobie na operowanie pojęciem 
osoby, jej godności, jej bezwzględnej wartości, odkąd „widział”, że w sto
sunku do niej bezwzględnie nie wolno inaczej się czynem odnosić jak 
tylko czyniąc ją zawsze celem dla niej samej, a nigdy środkiem, odtąd już 
właściwie nie wolno mu było inaczej tego problemu stawiać. Być może 
jednak, że bez tych odkryć i niepowodzeń genialnego filozofa-moralisty 
nie byłby możliwy dalszy rozwój refleksji metaetycznej, co z kolei odda
liłoby nas od właściwego widzenia tego, na czym polega rzeczywisty 
problem metodologiczny etyki. W każdym razie uzyskany w dyskusji z 
Kantem wynik: odkrycie również w jego systemie ukrytego doświadcze
nia moralnego jest rezultatem, którego nie można nie docenić. Dzięki temu 
bowiem od jednej jeszcze strony uzyskujemy potwierdzenie słuszności 
wniosku, który płynie z dyskusji z metaetycznymi rozwiązaniami empi
ryzmu, zarówno naturalizm u jak emotywizmu, o konieczności nie nego
wania, lecz rozszerzenia pojęcia doświadczenia i uznania jego doniosłej 
roli w budowaniu etyki. Od nowej także strony otrzymujemy potwier
dzenie wyniku analizy w yrastających na gruncie doświadczenia m oral
ności pytań, że mianowicie istotny problem etyki polega na pokazaniu 
metody efektywnego powiązania empiryczności i apodyktyczności jako 
koniunkcji cech wykreślających epistemologiczno-metodologiczną swoi
stość twierdzeń etycznych. Być może, iż domagające się tak mocno uzna
nia swych własnych praw i swej roli doświadczenie moralne ukaże swój 
przedmiot — moralność — w takim kontekście, że już sam ten  kontekst 
utoruje nam  drogę do koniecznościowego powiązania odpowiedzi na py
tania, jakie moralność wzibudza, z jej bezpośrednimi ujęciami poznaw
czymi, czyli po prostu z jej doświadczeniem. A przecież — jak pamięta
my — całe zadanie do tego właściwie się sprowadza. Zresztą odpowiedzi 
etyki nie są w końcu — co również i K ant przypomniał — odpowiedzia
mi w swej treści różnymi od „odpowiedzi doświadczenia”, lecz tylko 
apodyktycznie wzmocnionymi asercjami tych treści moralnych, które i 
bez etyki „z wielką trafnością i dokładnością” bezpośrednio rozpoznaje 
„nawet najbardziej pospolity rozum człowieka” 5ł.

Istnieje jeszcze inna próba oparcia apodyktyczności twierdzeń o ukry
te doświadczenie moralne lub też — co oznacza to samo — o rozszerzone 
„anonimowo” pojęcie doświadczenia. Spotykamy ją  w pewnej odmianie 
intuicjonizmu etycznego. Mówimy tu  o „pewnej odmianie” intuicjonizmu

81 Zob. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 9.
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etycznego, gdyż zapatrywania intuicjonistów na obchodzące nas sprawy 
różnią się nie tylko w szczegółach. Z interesujących nas tu taj względów 
trzeba wyróżnić wśród nich co najmniej trzy grupy. Pierwszej przewo
dzą wspomniani już G. E. Moore i W. D. Ross, dla drugiej grupy najbar
dziej reprezentatywny wydaje się C. I. Lewis, a u nas T. Czeżowski oraz 
T. Kotarbiński, trzecią wreszcie grupę reprezentują fenomenologowie z 
E. Husserlem, M. Schelerem oraz N. Hartmannem na czele. Wszyscy wy
mienieni zgadzają się w tym, że wartości posiadają osobliwy, przedmio
towy status ontyczny, są czymś „m aterialnym ”. To przede wszystkim 
wyróżnia ich od Kanta. W konsekwencji autorzy ci przyjmują, że war
tości domagają się specyficznego dla siebie ujęcia poznawczego, czyli tzw. 
intuicji wartości. Stąd także nazwa — intuicjonizm. Poszczególni in- 
tuicjoniści różnią się jednak między sobą w poglądach na temat bliższe
go określenia ontycznego statusu wartości, zwłaszcza zaś na temat episte- 
mologicznego charakteru ich poznawczego ujęcia, czyli intuicji i jej roli 
w uzasadnianiu tez etyki.

Otóż wydaje się, że w szczególności pierwsza z wymienionych od
mian intuicjonizmu usiłuje zagwarantować związek apodyktyczności z 
empirycznością w sposób niejako anonimowy. Wprowadzenie bowiem 
epistemologicznej kategorii intuicji wartości ma na celu przejęcie funkcji, 
jaka w danym kontekście przypadłaby w udziale doświadczeniu moralne
mu. Mielibyśmy zatem de facto do czynienia z rozszerzeniem pojęcia 
doświadczenia przy pozornym tylko, nominalnym pozostawaniu przy jego 
empirystycznej koncepcji, czego wyrazem byłoby podtrzymywanie w od
niesieniu do specyficznych twierdzeń etycznych Kantowskiej w zasa
dzie, choć odpowiednio zmodyfikowanej „materialnie” koncepcji sądów 
syntetycznych a priori.

I tak wedle Moore’a dobro jest sui generis cechą prostą. Z tego właś
nie powodu niesprowadzalną do żadnych innych, w szczególności zaś (co 
Moore z naciskiem podkreśla) do cech empirycznie ujmowalnych. Dobro 
może być więc u jęte  albo wprost, bezpośrednio, albo wcale. Ujęcie go 
wymaga z kolei specyficznej władzy poznawczej, różnej od doświadcze
nia zmysłowego. Wszystko przy tym  zdaje się wskazywać, że rzeczona 
cecha dana jest intuicji nie konkretnie, lecz „jako taka” 5*. Ze względu 
na prostotę właściwą cesze dobra sądy o nim mogą być tylko syntetycz
ne, nigdy analityczne5S. Ale znowu podstawą ich uznania nie jest do

62 Por.: G.E. M o o r e ,  Principia Ethica, Cambridge 1903, przekład polski Cz. 
Znamierowskiego, Zasady etyki, Warszawa 1919, s. 5 i 6.

68 Por. tamże, s. 6 n. Wiara w definiowalność dobra, a ogólniej w  analityczność 
zdań o dobru jest w ięc skażona błędem. Rzecz jasna, przez definiowalność rozumie 
się tutaj rozkładalność pojęcia złożonego na jego elementy składowe. Tamże, s. 6 
oraz s. 10.
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świadczenie, w tym sensie są one a priori. Podstawę tę stanowi właśnie 
intuicja w artości54. Twierdzenie uznane na mocy tej intuicji nie może 
być ani potwierdzone, ani obalone przy pomocy doświadczenia. A zatem 
zarówno w  swej genezie, jak i w  swej wartości poznawczej jest ono nie
zależne od doświadczenia. Od tej strony byłoby ono zupełnie niezagro
żone 55. Tak tedy koncepcja intuicji wartości jest najwyraźniej próbą roz
wiązania problemu konieczności sądów dotyczących wartości, w tym 
również wartości moralnych. Owszem, Moore najwyraźniej stwierdza, że 
„głównym zadaniem etyki, jako nauki systematycznej, jest właśnie uza
sadnienie poszczególnych sądów, dotyczących oceny” 56.

Czy zatem wysunięta przez Moore’a i innych pokrewnych m u myśli
cieli brytyjskich propozycja pod inną tylko aparaturą pojęciową nie daje 
w gruncie rzeczy tego, czego nam  trzeba: koniunkcji apodyktyczności i 
empiryczności w  tezach etyki? Czy pod osłoną nienależnej od doświadcze
nia, apriorycznej intuicji wartości nie znajduje się de facto ukryte do
świadczenie m oralne i czy w związku z tym  nie dokonano tu  bezwiednie 
rozszerzenia pojęcia doświadczenia?

Otóż w związku z powyższymi pytaniam i należy przede wszystkim 
zauważyć, że w  refleksji typu metodologicznego liczy się nie tylko sama 
„rzecz”, lecz także — co najmniej na równi —- sposób, w jaki się ją  „wi
dzi” i określa. Wszak cały sens uprawiania epistemologii i metodologii 
wiedzy polega ostatecznie na tym, by akuratnie określić charakter sto
sowanych w danej dziedzinie zabiegów poznawczych, by je właściwie 
zakwalifikować, klasyfikować oraz oceniać ich wartość. Stąd też sprawa 
wyboru i przydzielania odpowiednich nazw jest tu taj podstawowo ważna. 
Użycie bowiem takiej czy innej nazwy stanowi właśnie akt takiej lub in
nej epistemologioznej czy metodologicznej klasyfikacji danego zabiegu, 
akt „rozpoznania” i zaklasyfikowania samej „rzeczy”. Doniosłość nazy
wania rzeczy ich właściwymi imionami płynie zresztą również ze spo
łecznej funkcji wiedzy, w tym również metodologicznej, z potrzeby in- 
tersubiektywnego komunikowania jej wyników. Z tego właśnie powodu 
nie może nas absolutnie zadowalać samo to, że jakiś metodolog czy teore
tyk danej dyscypliny wiedzy — dato non concesso zresztą w przypadku 
intuicjonistów brytyjskich — de facto robi x, jeśli sobie tego dokładnie

54 Por. tamże, s. VII. 55 Tamże.
59 Zob. tamże, s. 5 n. Stanowisko D.W. Rossa i innych spośród wyżej wymienio

nych intuicjonistów brytyjskich można scharakteryzować identycznie ze stanowi
skiem Moore’a, ponieważ to, co ich przede wszystkim od niego różni, dotyczy przed
miotu (zakresu, granic) intuicji, nie zaś jej charakteru epistemologicznego i metodo
logicznego (roli w  teorii etycznej). Por.: S. S o l d e n h o f f ,  O intuicjonizmie e tycz
nym, Warszawa 1969, s. 26, 20, 28 oraz tegoż autora Słuszność i obowiązek w etyce 
W.D. Rossa, „Etyka”, 1(1966)224.

107



nie uświadamia i nie daje temu intersubiektywnie komunikowalnego wy
razu. Stosowanie w tym przypadku taryfy ulgowej względem roboty 
metateoretycznej danego badacza równałoby się postwie tolerowania 
błędu w dziedzinie badań rzeczowych. Oczywiście sytuacja wygląda jesz
cze gorzej, gdy metodolog robiąc de facto x, twierdzi, że robi y, czy na
wet nie-x. Tytułem przykładu warto znowu wrócić do Kanta.

Odpowiednio usprawniony w rozpoznawaniu „metaetycznych feno
menów” badacz bez trudu dostrzeże w jego systemie żywo funkcjonujący 
nurt doświadczenia, mimo jego oficjalnego zdelegalizowania przez tego 
myśliciela. Podstawowe wrażenie z lektury dzieł etycznych autora Uza
sadnienia metafizyki moralności to nade wszystko pasjonujący udział w 
dramacie badacza szukającego w przejm ujący sposób teoretycznego wy
razu dla jednego — dla nieodpartego, przemożnego naporu „prawa mo
ralnego we mnie”. Mimo jednak całego uznania i podziwu, jaki z tego 
tytułu żywimy dla Kanta-„jasnowidza”, nic nas nie upoważnia do daro
wania Kantowi-metodologowi jego opacznej diagnozy metodologicznej i 
teoretycznej interpretacji niewątpliwie doświadczalnego „przypadku”, z 
którym miał tak niesłychanie bliski i żywy kontakt. Dla analogicznych 
powodów nie możemy także uznać poglądów wymienionych intuicjoni- 
stów za propozycję oparcia apodyktyczności twierdzeń etycznych na od
powiednio dla tych celów poszerzonej bazie doświadczalnej. Owszem, 
istnieje u nich wyraźnie świadomość konieczności rozszerzenia pojęcia 
poznania obiektywnego nauki, nie idzie jednak z nią w parze równie wy
raźna świadomość poszerzenia jej podstawy — doświadczenia. Przeciw
nie, dla etyki proponuje się wyraźnie, przynajmniej de nomine, model 
wiedzy „bez doświadczenia”, „nauki apriorycznej”. Z tej właśnie przy
czyny propozycja wymienionych intuicjonistów może się wydać a limine 
tworem wysoce podejrzanym. Cóż to bowiem za wiedza o rzeczywistości 
moralnej, jakże bardzo realnej, która umie się doskonale obywać bez bez
pośredniego, intersubiektywnie kontrolowalnego kontaktu z jej konkret
nymi przejawami, czyli bez doświadczenia? Czy zatem, miast trwożliwie 
uciekać jak najdalej od doświadczenia w etyce, nie należy raczej przyj
rzeć się problemowi bliżej i zaakceptować słuszną w zasadzie tendencję 
do szukania oparcia dla etyki w doświadczeniu, a tylko poszerzyć nieco
— ale za to świadomie i pod własnym imieniem — jego amplitudę za
miast szukać wyjść budzących z góry nieufność.

Omawianej wyżej wersji intuicjonizmu zarzucamy więc przede 
wszystkim „ukrycie” doświadczenia moralnego. Z tego jednak wcale nie 
wynika, iż chodzi nam  wyłącznie tylko o samo przydzielenie mu odpo
wiedniej nazwy. Sprawą wysoce dyskusyjną pozostaje, czy koncepcja 
doświadczenia moralnego zakonspirowana pod postacią intuicji wartości 
stanowić by mogła wystarczającą podstawę połączenia empiryczności i
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apodyktyczności twierdzeń etycznych, w  szczególności zaś dla efektyw
nego związania tych cech w takiej postaci, w jakiej tego domagają się 
pytania wyrosłe na gruncie analizowanych w rozdziale I faktów. Tę właś
nie sprawę chcemy z bliska i łącznie rozważyć analizując próbę rozwią
zania naszego problemu przedstawioną przez autorów, którzy nie chowa
jąc pod korcem intuicji wartości n a-z wali ją wprost doświadczeniem. 
Chodzi tu  głównie o rozważenie propozycji metaetycznej przedstawionej 
przez czołowych fenomenologów, E. Husserla i M. Schelera.

§ 3. FENOMENOLOGICZNE DOŚWIADCZENIE MORALNE

M. Scheler rozpoczyna drugą część swego dzieła Der Formalismus in 
der Ethik und die materiale Wertethik. od stwierdzenia: „Jede A rt von 
Erkenntnis wurzelt in  Erfahrung. Und auch die Ethik muss sich auf 
»Erfahrung« griinden” 57. Stwierdzenie to ponad wszelką wątpliwość wy
raża naczelną ambicję metodologiczną fenomenologów w odniesieniu do 
etyki: chodzi o zagwarantowanie jej obiektywnej wartości poznawczej 
przez pokazanie bezpośredniego kontaktu poznawczego z badanym przez 
nią przedmiotem. Przedmiotem badanym zaś jest istota fenomenu m oral
ności. Bezpośredni z nią kontakt poznawczy to doświadczenie. Jeśli tedy 
etyka ma się wylegitymować wobec nas jako przedmiotowo wartościowa 
wiedza, musi się oprzeć na doświadczeniu moralności.

Fenomenologowie widzą nieprzemijalną wartość etyki Kanta i wy
łączną zasługę jej twórcy w tym, że uwolnił jej przedmiot —■ moralność
— od elementów względem niej heterogennych5S. Mimo to wąska — 
wedle nich — baza epistemologiczna uniemożliwiła m u dokładne „widze
nie” i dokonanie adekwatnego opisu tego przedmiotu, co więcej opis ten 
stał wyraźnie na usługach doktryny o „prawodawczym z siebie rozu
mie” 59, nadto był podyktowany nadmierną obawą przed „zempiryzowa- 
niem” etyki, obawą wywodzącą się z błędnego założenia, iż każda treść

57 S c h e l e r ,  op. cit., s. 179. Wszystkie odniesienia będą oparte na tym w y
daniu.

68 S c h e l e r ,  op. cit., s. 9, 29, 66; E. Husserl poświęcił wiele uwagi zagadnie
niom etyki i metaetyki. Pozostawione rękopisy dotyczące tego tematu znajdują się 
w archiwum jego imienia w  Louvain. Na ich podstawie A. Roth zrekonstruował pa- 
ralelnie do Logische Untersuchungen dzieło, które zatytułował Edmund Husserls 
ethisćhe Untersuchungen, Haag 1960, na którym tutaj się opieramy. Uwagi na temat 
Badań etycznych  Husserla przedstawiłem w  artykule: O pew nej koncepcji etyki. Na 
marginesie „Badań etycznych” H wserla, „Zeszyty Naukowe KUL”, 11 (1968), nr 1, 
s. 59—65.

68 H a r t m a n n, op. cit., s. 100.
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może być uchwytna li tylko zmysłowo 60. Spoglądając z takiej perspekty
wy Kant wyłączył z opisu istoty moralności treść: to, co w  sobie wartoś
ciowe (Wertmaterie), to, co przez się powinne, a  pozostawił jedynie for
mę: to, że powinne, powinność (Sollen). Odjąwszy jednak w taki sposób 
podstawę dla powinności (Sollen) w samej treści (w Das Sollende), w 
przedmiocie, był zmuszony szukać dla niej oparcia w aktywności samego 
podmiotu, szczególnie zaś w  samorzutnej funkcji rozum u81. Tak to miej
sce opisu fenomenu moralności zajęło dokonane pod jego firmą dok
trynalne „wyjaśnienie”, które niemal unicestwiło i jakby zabsonbowało 
to, co miało opisać (i w  opisanym wyjaśnić). W im peratyw kategorycz
ny każe nam  bowiem Kant wierzyć jako w fakt czystego rozumu prak
tycznego 62. Słuszna, skierowana przeciw empiryzmowi, tendencja Kanta 
stawiania moralności poza zasięgiem doświadczenia zmysłowego znalazła 
zupełnie opaczne dla siebie ujście w  racjonalistycznym formalizmie. 
Przyczynę tego obrotu sprawy upatrują fenomenologowie — nie bez 
słuszności — w niedostatecznym dopuszczeniu do głosu samego przed
miotu, samej moralności, w niedostatecznym zwrocie ku niej samej (zur 
Sache selbst). Droga do przełamania permanentnego kryzysu w etyce leży 
więc nie w samej tylko krytyce empiryzmu w postaci psychologizmu 
czy socjologizmu etycznego63, ale również w  przełamaniu racjonali
stycznego formalizmu. Nade wszystko jednak w uznaniu dwu faktów, 
ściśle zresztą ze sobą powiązanych: przedmiotowego i epistemologicz- 
nego. Pierwszym jest specyficzna dla moralności treść, m ateria — war
tość (Wertmaterie). Drugim — jej bezpośrednie uobecnianie się podmio
towi w specyficznych przeżyciach poznawczych — w doświadczeniu 
wartości. Dokładnie tego zabrakło K antow i64. Bezpośredniość kontaktu 
z samymi wartościami, jaką te przeżycia umożliwiają, sprawia, że wie
dza dzięki nim  uzyskana posiada epistemologiczną rangę przedmioto
wej wiedzy doświadczalnej, jakkolwiek nie ma ona nic wspólnego 
z niepewnością wiedzy opartej na zmysłowo uchwytnych faktach i na 
sumującej je in d u k cji65. Owszem, niezależność doświadczenia wartośd 
od doświadczenia zmysłowego nadaje wiedzy etycznej charakter aprio
ryczny i w tym sensie konieczny, apodyktyczny, nie przeszkadzając jej 
być równocześnie wiedzą rzetelnie em piryczną66. Na gruncie doświad

60 Por. S c h e l e r ,  op. c it, s. 66; H a r t m a n n ,  op. c it, s. 102—106.
61 Por. S c h e l e r ,  op. cit., s. 86; H a r t m a n n ,  op. cit., s. 99—101.
M Por. S c h e l e r ,  op. cit., s. 67.
•* Por. H ti s s e r 1, Ethische Untersuchungen, s. 26.
84 Por. S c h e l e r ,  op. cit., s. 67 n.
•5 Por. tamże, s. 68.
M Zostaje tu więc w jakiś sposób przełamana opozycja empiryczności i aprio- 

ryczności.
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czenia wartości postulowana przez nas etyka o tezach empirycznych a 
zarazem apodyktycznych uzyskuje więc w końcu — jak się zdaje — wy
maganą dla siebie podstawę. Wszystko to skłania do tym  uważniejszego 
przeanalizowania przedstawionej propozycji rozwiązania omawianego 
problemu, tym  bardziej że proponowany wynik podaje się jako rezul
tat dialogu z samą rzeczywistością moralną. Zwróćmy więc przede wszy- 
slikim uwagę na koncepcję dla poruszonej tu  problematyki absolutnie 
podstawową, tj. koncepcję bezpośredniej intuicji wartości, która ma być 
równoważna z proponowanym przez nas rozszerzeniem pojęcia doświad
czenia i w dalszym następstwie — pojęcia nauki doświadczalnej.

E. Husserl w Ideach najwyraźniej w  tym zamiarze stwierdza: „A 
więc za doświadczenie [rozumie się — w sensie empirystycznym; uwaga 
moja T. S.] podstawimy coś ogólniejszego —  »naoczność« — i tym  sa
mym odrzucamy utożsamienie nauki w ogóle z nauką doświadczalną 
[znowu — rzecz jasna — w sensie empirystycznym; uwaga moja T. 
S.] 67. Owszem, Husserl a za nim Scheler z wyraźnie deklarowanym za
miarem rozszerzenia pojęcia doświadczenia i nauki doświadczalnej uży
wają odpowiednich nazw, a  nawet dla tych celów tworzą nowe. Tak 
właśnie Husserl wprowadza do epistemologicznego i metodologicznego 
słownika fenomenologii pojęcie „naocznego przeżycia” lub „naoczności” 
(Anschauung) czy też „bezpośredniego widzenia” (Noein) jako „osta
tecznego źródła uprawomocnienia wszelkich rozumnych twierdzeń” o 
danej dziedzinie przedm iotów 68. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
tu ekspozycja podwójnej funkcji epistemologicznej i metodologicznej 
owej naoczności. Prezentuje ona sam przedmiot, o którym  mowa w 
twierdzeniu, a zarazem stanowi ostateczne uprawomocnienie samego 
twierdzenia o nim, przynajmniej wówczas, gdy owa naoczność zostaje 
zamieniona w tzw. widzenie istotnościowe. Wedle Husserla mianowicie 
owych przeżyć naocznych nie można zawężać do doświadczeń w zwy
kłym tego słowa rozumieniu, czyli do spositrzeżeń zmysłowych (ze
wnętrznych czy wewnętrznych), skierowanych zawsze na jakiś indywi
dualny przedmiot. Przeciwnie, „doświadczającą albo ukazującą coś in
dywidualnego naoczność można łatwo przemienić w  widzenie istotno
ściowe (ideacja) [...]. Tym, co zobaczone, jest w tedy odpowiednia czysta 
istota albo eidos [...]” 69. A zatem olbok „widzenia zmysłowego” mamy

•7 Zob. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967, 
s. 68. Dzieło to cytować będziemy odtąd jako Idee.

B Idee, s. 16, 66 n.; por. również S c h e l e r ,  op. cit., s. 179; por. również 
H. S p i e g e l b e r g ,  The Phenomenological Movement, The Hague 1960, s. 131, 
379—399 oraz R o t h ,  op. cit., s. 15—22 oraz § 36.

#9 Idee, s. 69.
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równie jak ono bezpośrednie „widzenie istotnościowe” (Wesensanschau- 
ung)70. I chociaż obydwie odmiany naocznego ujmowania są różne tak 
z racji struktury przedmiotu (indywidualny, ogólny), jakości samego 
aktu, jak przede wszystkim z racji epiistemologicznego charakteru do
starczanego przez odnośny ak t poznania71, to jednak obie one są na 
równi „przeżyciem naocznym”, dającym bezpośredni ogląd tego, co w 
nich dane 72.

Podobnie jak istoty w ogóle, tak też — zwłaszcza — są nam bez
pośrednio dane w odpowiednich przeżyciach poznawczo-emocjonalnych 
ich przedmioty — w artości73. Swą koncepcję „doświadczenia aksjolo
gicznego” (Wertschauung, Wertschau, Wertfuhlen, Wertgefiihl) formu
łuje Husserl głównie w notatkach do wykładów etyki, w  oparciu o któ
re A. Roth zrekonstruował wydane w 1960 r. Edmund Husserls Ethisćhe 
Untersuchungen. Jest to próba powiązania aprioryzmu Kanta ze „zmy
słem moralnym” Hume’a w konstrukcji tzw. Apriori des Emotionalen 
mającej stanowić epistemologiczną istotę doświadczenia w artości741.

Jeszcze wyrazistsze są odnośne sformułowania —• idącego zresztą 
torem Husserla — M. Schelera ls. Fenomenologia była dla niego przede 
wszystkim teorią wejścia w bezpośredni kontakt poznawczy z „rzecza
m i” (Sachen), dla oznaczenia którego posługiwał się najchętniej nazwą 
„doświadczenia fenomenologicznego” (Phanomenologische E rfahrung)76. 
Z tego powodu właśnie uważał fenomenologię za „najbardziej radykalny 
empiryzm i pozytywizm wszelkich czasów” 77. Szczególną odmianę do
świadczenia fenomenologicznego stanowi doświadczenie aksjologiczne 
(Wertfuhlen), w którym  uobecniają się podmiotowi wprost takie feno
meny, jak wartość czy powinność78. Klucz tej teorii stanowi — wedle 
Schelera — fenomenologia przeżyć emocjonalnych (Fiihlen). Wprowadza 
on przede wszystkim podstawowe rozróżnienie pomiędzy przeżyciami 
emocjonalnymi jako prostymi stanami świadomości bez jakichkolwiek 
przedmiotowych odpowiedników (tzw. emocje rozlane, jak np. stan de

70 Tamże, s. 66. 71 Tamże, s. 25.
72 Tamże, s. 66. 7ł Tamże, s. 115 n.
74 R o t h ,  op. cit.,.§ 36 i 18; por. również A. D i e m e r ,  Edmund Husserl. Ver-

such einer systematischen Darstellung seiner Phanomenologie, Meisenheim 1956, 
s. 119, 131, 379—388. A. Roth pisze: „Die Idee einer reinen Ethik hat sich in dem
»Zweifrontenkrieg« Husserls gegen den ethischen Psychologismus und Empirismus 
einerseits und den ethischen Rationalismus und Formalismus andererseits mehr und 
mehr geklart”. Zob. op. cit., s. 72.

75 Na temat stosunku poglądów etycznych M. Schelera do poglądów filozoficz- 
no-moralnych Husserla por. T. S t y c z e ń ,  O pewnej koncepcji etyki. Na margine
sie „Badań etycznych" Husserla, „Zeszyty Naukowe KUL”, 11 (1968), nr 1, s. 5—65.

7ł S c h e  1 er,  op. cit., s. 69—72; por. również S p i e g e l b e r g ,  op. cit., s. 241.
77 S c h e 1 e r, op. cit., s. 72. 78 Tamże, s. 84 n., 90.
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presji) oraz przeżyciami emocjonalnymi skierowanymi ku jakimś przed
miotom. Przeżycia drugiego rodzaju ujawniają przez to samo swą inten
cjonalną strukturę, przysługującą im na równi z aktami, dzięki którym 
jesteśm y świadomi czegoś79. Otóż wśród intencjonalnych przeżyć emo
cjonalnych na szczególne wyróżnienie zasługuje odmiana tych aktów 
emocjonalnych, w których ujawniają się nam bezpośrednio takie jakości, 
jak piękno, dobroć. Ich szczególna rola („eine besondere Klasse emotiona- 
ler Akterlebnisse”) 80 zaznacza się już w  tym, że stanowią one podstawę 
dla innych, bardziej jeszcze specjalnych przeżyć intencjonalno-emocjo- 
nalnych, jak akty preferencji (Vorziehen und Nachsetzem) wartości: mi
łości i nienaw iści81. Najbardziej jednak właściwą cechą tego rodzaju in
tencjonalnych przeżyć emocjonalnych (Fiihlen von Wer ten, Wertfiihlen), 
wyróżniającą je zarówno od „rozlanych” emocji, jak i od niepoznaw- 
czych, choć intencjonalnych przeżyć emocjonalnych, jest to, iż pełnią 
one autentycznie poznawczą fun k c ję82. Poznanie uzyskane w tak rozu
mianym doświadczeniu wartości posiada wedle Schelera niepodważalną, 
obiektywnie absolutną ważność. Odsłania nam bowiem z taką oczywi
stością i ścisłą dokładnością treść wartości, ich pozycję hierarchiczną oraz 
wzajemne związki, że dalsze ich wyjaśnienie jest już nie tylko zbędne, 
ale nawet wręcz niemożliwe 83. „Was w ir also [...] hier entschiedem for
dem, ist ein Apriorismus des Emotionalen. »Emotionale Ethik« [...] ist 
durchaus nicht notwendig »Empirismus« im Sinne eines Versuches, die 
sittlichen Werte aus der Beobachtung und Induktion zu gewinnen. Das 
Fiihlen, das Vorziehen und Nachsetzen, das Lieben und Hassen des 
Geistes hat seinen apriorischen Gehalt, der von der induktiven Erfa- 
hrung so unabhangig ist wie die reinen Denkgesetze. Und hier wie dort 
gibt es eine Wesenschau der Akte und ih rer Materien, ihrer Fundie- 
rung und ihrer Zusammenhange. Und hier wie dort gibt es «Evidenz» 
und strengste Exabtheit der phanomenologischen Feststellung. Scharf 
scheiden wollen w ir — was den Begriff des Apriori uberhaupt bełrifft
— auch die Tatsache des Aipriori, d.h. der Wesenheiten und ih rer von 
Induktion unabhangingen Zusammenhange, von allen Versuche, das 
»Apriori« weiter verstandlich zu machen oder gar zu erklaren” 84.

W rozumieniu Husserla i Schelera koncepcja doświadczenia warto
ści daje zatem etyce dokładnie to, czego ona wymaga dla ukonstytuo
wania się w swym specyficznie metodologicznym charakterze. Feno
menologicznie rozumiane doświadczenie moralne gwarantuje bowiem te
zom e ty k i85 rzetelnie doświadczalny, a zarazem apodyktyczny, ogólnie

n  Tamże, s. 272 n., 277. 80 Tamże, s. 274.
81 Tamże, s. 48, 85 n„ 107—110, 274 n., 285. 82 Tamże, s. 274.
88 Tamże, s. 69 n., 86, 90, 179, 268, 275. 84 Tamże, s. 85 n. 85 Tamże,

s. 90.
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ważny charak ter86. Wszak odsłania ono nam wprost istotę samego fe
nomenu, a więc jego konieczną strukturę wewnętrzną i wypływające 
z niej konieczne, tj. ogólnie ważne, związki, bądź jako jej nieodzowne 
implikacje, bądź też jako konieczne konsekwencje 87. Czy więc fenome
nologiczna koncepcja doświadczenia moralności łącznie z implikowaną 
przez nią koncepcją doświadczenia w ogóle nie dają wystarczającej pod
stawy dla zadowalającego pod każdym względem rozwiązania metodolo
gicznego problemu etyki? Czy nie należy po prostu przedstawionego 
przez fenomenologów rozwiązania przyjąć jako w pełni odpowiadające
go wysuwanym przez pytania życia postulatom pod adresem poznania 
etycznego: empiryczności i apodyktyczności? Czy trzeba jeszcze czegoś 
więcej ?

Przypomnijmy przede wszystkim, że sam postulat empiryczności etyki 
został sformułowany w oparciu o to, że odnośne pytania moralne jawią 
się zawsze w kontekście egzystencjalnie danych sytuacji moralnych. Są 
one pytaniami wyrastającymi z konkretnych, realnych dramatów życia 
ludzkiego. Tę właśnie okoliczność usiłowali docenić naituraliści i ona 
skłoniła ich do szukania oparcia dla etyki w doświadczeniu. Musieliśmy 
jednak odrzucić naturalistyczną próbę rozwiązania problemu etyki, po
nieważ zbyt wąsko potraktowana koncepcja doświadczenia odbierała jej 
inne, nieodzowne znamię, na równi z empirycznośdą zresztą postulo
wane przez doświadczenie moralne i pytania z niego wyrastające — 
znamię apodyktyczności. Ocalenie integralnego charakteru metodologicz
nego etyki widzieliśmy w odpowiednim poszerzaniu pojęcia doświadcze
nia. Z tego także powodu je postulowaliśmy. Czy zatem w pełni zado
walającego spełnienia wysuwanego postulatu nie znajdujemy w przed
stawionej wyżej koncepcji doświadczenia fenomenologicznego?

Na to pytanie można udzielić odpowiedzi jedynie poprzez zwróce
nie uwagi znowu na te elementy doświadczenia moralnego, dzięki któ
rym  jest ono w ogóle doświadczeniem i dzięki którym  odpowiedzi na 
pytania wyrosłe na jego gruncie mogą w  ogóle pretendować do tytułu 
twierdzeń empirycznie uprawomocnionych. Chodzi zatem o wyekspo
nowanie tych elementów doświadczenia moralnego, które postulując po
szerzenie zakresu zawężonej u empirystów jego koncepcji, równocześ
nie określą właściwe i nieprzekraczalne granice tego poszerzenia.

69 Idee, s. 67.
87 Por.: G. H u n t e r ,  M ax Scheler’s Epistemology of the Emotions, „The Mo

dern Schoolman”, 16(1939)51—54; C. M. E v e l y n ,  A Phenomenological System, of 
Ethics, „Philosophy”, 7(1932)414—430; 8(1933)52—65; A. M o o r e, Emotivism  and 
Intentionality, „Ethics”, 71(1960—61)175—187; A. S c h u t z ,  M ax Scheler’s Episte
mology and Ethics, „The Review of Metaphysics”, 11(1957)304—314; M. D u p u y ,  La 
Philosophie de M ax Scheler, Paris 1952.
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Otóż zastrzeżenia, jakie w kontekście poszukiwania właściwego roz
wiązania omawianego problemu powstają wobec fenomenologicznej pro
pozycji rozszerzenia pojęcia doświadczenia, pochodzą z troski o zabez
pieczenie w niczym nieuszczuplonego, oryginalnego depozytu doświad
czenia moralnego i budowanej na tyim doświadczeniu etyki. Depozyt ten 
wydaje się nam bowiem znowu — choć od innej strony niż u natura- 
listów — zagrożony w fenomenologicznej koncepcji doświadczenia. Nie
pokoić się musimy mianowicie o to, czy ta  koncepcja doświadczenia w 
ogóle, a moralnego w szczególności, gwarantuje dostatecznie nieodzow
ną dla doświadczenia bezpośredniość kontaktu poznawczego z odnośną 
rzeczywistością, zwłaszcza moralną, taką, jaka ona jest.

Propozycja wymienionych fenomenologów na tem at doświadczenia 
w etyce wydaje się na pierwszy rzut oka całkowicie zgodna z postulo
wanym przez nas poszerzeniem zakresu doświadczenia. Wydaje się, iż 
także po stronie fenomenologów równie wyraźnie widzi się i określa 
granice dla tego poszerzenia. Mamy tu  na myśli ze wszech miar słuszne 
stwierdzenie fenomenologów-etyków, że doświadczenie moralne — jak 
zresztą wszelkie doświadczenie — winno spełniać nade wszystko rolę 
„bezpośredniej prezentacji źródłowej” jako „ostatecznego źródła upraw
nienia wszelkich rozumnych twierdzeń” 88 o danej dziedzinie przedmio
tów, w naszym przypadku twierdzeń etyki. Tę właśnie bezpośredniość 
kontaktu poznawczego z odnośnym przedmiotem uznaliśmy przecież po
dobnie jak fenomenologowie, za absolutnie podstawowy warunek dla 
proponowanej przez nas „rozszerzonej” koncepcji doświadczenia. Przyj
mując ten warunek, musieliśmy „poszerzyć” pojęcie doświadczenia, aby 
w nim mogła dojść do głosu wszelka swoista dla danej dziedziny rze
czywistości treść, aby mogła się w swej oryginalności i specyfice w 
sposób nieuszczuplony poznawczo uobecnić, przedstawić. Chodziło więc 
w tym warunku o usunięcie wszelkich przeszkód w formie z góry sta
wianych zastrzeżeń ze strony podmiotu (np. tylko poznanie zmysłowe), 
udaremniających niejako a priori pełną samoprezentację danego przed
miotu wobec poznającego podmiotu 89.

Jak  można sądzić, to samo powiedzieliby również fenomenologowie. 
Nawet wydaje się, iż do tego właśnie sprowadza się w końcu ich hasło 
„powrotu do samych rzeczy” („zuriick zur Sache!”). W naszym jednak ro
zumieniu tenże sam w arunek bezpośredniości równocześnie pełni rolę 
warunku bezwzględnie „ograniczającego” pojęcie doświadczenia, a  to 
dokładnie z tego powodu, z jakiego pełnił rolę w arunku ,,rozszerzają

88 Idee, s. 67.
89 Ten sam warunek pełni jednak zarazem rolę czynnika ograniczającego zakres 

pojęcia doświadczenia.
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cego”. Powodem tym jest bowiem znowu sama rzeczywistość moralna, 
której doświadczamy, taka, jaką znamy. Jak  bowiem to jeszcze poka
żemy, cała swoista treść moralna jest i pozostaje sobą o tyle, o ile jest 
treścią na wskroś realną i konkretną. Gdyby to, co mnie obowiązuje bez
względnie (zarówno to, co, jak i to, że), nie obowiązywało mnie rzeczy
wiście, nie obowiązywałoby mnie wcale. Poza tym to, co mnie obowią
zuje, nie obowiązuje mnie nigdy „w ogóle”, lecz zawsze i tylko w kon
kretnie zdeterminowanych sytuacjach. Dlatego też treść moralna jedy
nie dzięki swej realności oraz konkretności może być i jest de facto do
świadczalna jako treść moralna.

Proponowana przez nas koncepcja doświadczenia zawiera więc w 
warunku bezpośredniości inny warunek, niejako z poprzednim współda- 
ny, poniekąd warunkujący bezpośredniość doświadczenia takiego przed
miotu jak moralność, gdyż pozwalający w ogóle doświadczyć czegoś ta
kiego jak moralność. Rzecz oczywista — jaka ona jest, wiemy i wiedzieć 
możemy tylko z bezpośredniego jej ujęcia. Wówczas jednak jawi się 
nam ona taka i tak >— tj. jako realna i konkretna — że „inna” wcale 
by nią nie była. Jeśli jest taka, to tylko takiej więc można doświad
czać. Istnieje tu  zatem jakby wzajemne warunkowanie się doświadcza
nego przedmiotu i jego doświadczenia. Przedmiot objawiający nam swe 
osobliwości przez to samo zarazem determ inuje — dostrzegamy to 
wprost w akcie samozwrotnej refleksji — charakter i specyfikę jego 
poznawczego ujęcia. Nietrudno jednak zauważyć, że inicjacja wychodzi 
tu od świata rzeczy. Trzeba bowiem nie tylko być, aby poznawać, ale 
także trzeba być, aby być poznawanym, oraz być tak, aby tak być po
znawanym. Można istnieć nie poznając, lecz nie można poznawać nie 
istniejąc, nie można też poznawać tego, czego nie ma, chyba żeby stwa
rzanie fikcji uznawać za poznanie.

Stąd też jeśli pojęciu doświadczenia stawiamy w arunek bezpośred
niości poznawczego ujęcia przedmiotu takim, jaki on jest w sobie, i jeśli 
ten przedmiot (treść moralna) jest po prostu sobą dlatego, że przedsta
wia określoną realność konkretną, to w takim razie pojęcie doświad
czenia moralnego wraz z warunkiem bezpośredniości muszą także speł
niać warunek konkretności. Ponieważ z kolei o konkretności doświad
czenia decyduje sam realny, egzystencjalny charakter jego przedmio
tu, stąd też warunek bezpośredniości doświadczenia implikuje warunek 
poznawczego kontaktowania podmiotu z transcendentnym w stosunku do 
niego, egzystencjalnie danym  przedmiotem. Rzetelne traktowanie wa
runku bezpośredniości jako elementu definiującego doświadczenie wy
maga zatem uznania konkretności i egzystencjalnej transcendentności 
za cechy nieodzowne i charakterystyczne dla doświadczenia. W sumie,
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jeżeli doświadczenie nie byłoby sobą, gdyby nie spełniało w arunku bez
pośredniości w  poznawczym kontaktowaniu nas z rzeczywistością, to w 
takim razie a fortiori — z uwagi na sam charakter doświadczalnej rze
czywistości — nie byłoby sobą także, gdyby nie spełniało warunków 
implikowanych przez warunek bezpośredniości: egzystencjalnej trans- 
cendentnośd i konkretności. Bezpośredniość oraz egzystencjalna tran- 
scendentność i konkretność stanowią więc między sobą nierozłączny i 
jednocześnie nieodłączny od konsekwentnie pojętego doświadczenia ze
spół znamion charakterystycznych. Doświadczenie, którem u próbowa
no by odebrać którekolwiek z tych znamion, przestawałoby być natych
miast doświadczeniem, w każdym razie doświadczeniem moralnym.

Postawienie warunku konkretności jako nieodzownego elementu poję
cia doświadczenia pozostawia oczywiśtie zupełnie otw artą sprawę dalszej 
determinacji samej treści i bliższej determinacji sposobu jej poznawczego 
ujęcia, jej doświadczenia. Nie przesądza więc wcale, czy ta  konkretna treść 
jest w danym przypadku materialna, czasowo-przestrzenna i w  związku 
z tym  jedynie zmysłowo, spostrzeżeniowo doświadczalna, czy też nie-ma- 
terialna, jakoby intelektualnie doświadczalna90. Nie rozstrzyga także ni
czego odnośnie do ontycznej struktury czy kategorii bytowej przedmiotu 
doświadczenia. Doświadczać więc można równie dobrze czegoś, co posiada 
status ontyczny substancji, jak też jakości czy relacji lub ich zespołu. To, 
co w tym  kontekście jest istotne, a więc nieodzowne, to realny i konkret
ny charakter doświadczanego przedmiotu, doświadczanej treści jako wa
runek ze strony „rzeczy”, bez którego spełnienia poznawcze jej ujęcie nie 
tylko nie mogłoby być uznane za bezpośrednie, czyli doświadczalne, ale 
nawet w ogóle nie mogłoby dojść do skutku. Nie byłoby bowiem niczego 
do poznawczego ujęcia, nie byłoby treści, zabrakłoby przedmiotu. Zabrak
łoby także pytań i problemów, które te treści wzbudzają i dla których 
rozwiązania czujemy się intelektualnie przynagleni do budowania odpo
wiednich teorii zdolnych adekwatnie wyjaśnić te właśnie egzystencjalnie, 
konkretnie dane treści.

Otóż nasz sprzeciw wobec fenomenologicznej koncepcji doświadczenia 
w ogóle, a moralnego w szczególności, płynie najbardziej podstawowo stąd, 
że wspomniani fenomenologowie zupełnie programowo wyłączają z obrę
bu doświadczenia warunek egzystencjalnej transcendentności przedmiotu, 
a także konkretności. W miejsce egzystencjalnej transcendentności propo
nuje się transcendentność gwarantowaną rzekomo samą strukturą aktu

•° Klasyczna filozofia znała pojęcie „ratio particularis”, którym posługiwała się 
dla tłumaczenia poznania istnienia (sądy egzystencjalne). U Arystotelesa mamy w y
raźne wzmianki na temat poznania tego, co słuszne in concreto (poznanie fronetycz- 
ne) w Etyce Nikomachejskiej, por. VI, 11. 1143a 25 — 1143b 15.
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poznawczego, mianowicie tzw. intencjonalnością91. Otóż zdaniem samych 
tych autorów tak rozumiany warunek transcendentności spełniają równie 
dobrze akty poznania realnej rzeczywistości, co akty czystej fantazji, ima- 
ginacji. Trudno nam w kontekście doświadczenia moralności oraz specy
ficznej dla niej treści i charakteru zadowolić się tak rozumianą transcen- 
dentnością doświadczenia. Powinność spełnienia tego tu  oto czynu, która 
nie byłaby rzeczywistą powinnością, przestaje nas w ogóle interesować. 
Nie jest bowiem tym, o co nam chodzi i po co chcemy budować etykę ani 
uzasadnieniem odczucia jej teoretycznej i praktycznej niezbędności. Po
winność „nie-rzeczywista” może dokładnie wzbudzać tyle zainteresowa
nia, co Bóg „nieistniejący” — w odnośnym kontekście. Otóż zakładając 
klamrę na egzystencjalnej transcendentności przedmiotu doświadczenia mo
ralnego i w ogóle doświadczenia, fenomenologowie rozmijają się po prostu 
z samym przedmiotem etyki, nie mówiąc już o tym, że usuwają — w na
szym przekonaniu — samą podstawę bezpośredniości doświadczenia, a więc 
cechę, którą sami uznali za jego nieodzowny warunek. W tej sytuacji de
klarowana przez nich „bezpośredniość widzenia” czy „bezpośredniość źró
dłowej prezentacji” staje się czysto postulatywna, a w dodatku myląca. 
Odkąd bowiem wyłączono z obrębu fenomenologicznego doświadczenia 
istniejące jako istniejące treści, odtąd deklarowane przez fenomenologów 
„bezpośrednie widzenie samej rzeczy” nie jest już i nie może być widze
niem samej rzeczy, lecz co najwyżej czegoś, co stanęło między samą rze
czą a podmiotem, a co błędnie wzięto za samą rzecz. De facto „fenomeno
logiczne doświadczenie” czy „bezpośrednie widzenie” nie dotyka już — 
mimo deklaratywnych zapewnień fenomenologów — samej rzeczy, lecz 
tylko pojęć o rzeczach, „urzeczowionych” abstraktów, zreizowanych hipo- 
staz, bądź też w poszczególnych przypadkach „urzeczowionych wyobra
żeń”. Nawet bowiem spostrzeżenie realnego, a więc tego oto tutaj istnie
jącego, przedmiotu staje się tylko wyobrażeniem o nim, gdy jego istnie
nie weźmie się w nawias. O takich hipostazach można co prawda mówić, 
że są „samymi rzeczami”, twierdzenie to nie wyjdzie jednak poza czysto 
deklaratywną enuncjację. Sens bowiem tych „rzeczy” zostaje tak dalece 
zmodyfikowany, że poza wspólnotą brzmienia czy kształtu wszystko inne, 
co mogłoby jeszcze wiązać fenomenologicznie rozumiany termin „rzecz” 
z rzeczą, sprowadza się do pium desiderium. W tej sytuacji słuszne hasło 
fenomenologów „Zuriick zur Sache!” czy deklaracje w rodzaju „fenome
nologia najbardziej radykalnym empiryzmem i pozytywizmem wszystkich 
czasów” mogą jedynie wprowadzać w błąd. Doświadczenie bowiem takich 
„rzeczy” i „bezpośredni ogląd” takich treści nie dają żadnych podstaw do 
formułowania twierdzeń pretendujących do orzekania o tej rzeczy wisto-

91 Id e e ,  s. 7—9; 25—27; S c h e l e r ,  op. cit., s. 68 n.
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ści, która nas niepokoi wprost sobą samą, a czego wyrazem są powstające 
w bezpośrednim kontakcie z nią pytania. Pośrednio przyznaje to zresztą 
sam Husserl. Uderzająca jest tutaj analogia, na jaką wskazuje, pomiędzy 
stosunkiem do rzeczywistości jego „czystej ejdetyki”, a poglądem Hume’a 
na tem at charakteru wiedzy o relacjach pomiędzy ideam i92. W końcu 
więc — mimo wyraźnych enuncjacji Husserla, a zwłaszcza Schelera, wy
rażających konieczność oparcia etyki o doświadczenie 93 — musimy wyra
zić zasadniczą wątpliwość co do empirycznego uprawomocnienia tw ier
dzeń etyki opartej na takim doświadczeniu.

Wyłączenie warunku egzystencjalnej transcendentności spośród zespo
łu zmian charakteryzujących doświadczenie musi z kolei prowadzić do 
zasadniczej modyfikacji, a nawet do uchylenia warunku konkretności do
świadczanego przedmiotu. Tym, czego doświadczamy, jest wedle fenome
nologicznego ujęcia doświadczenia istota, eidos. „Istocie zaś właściwa jest 
ogólność” — pisze H usserl94. I jeśli nawet powie, iż „sąd o istotach może 
być przekształcony w bezwarunkowo ogólny sąd o jednostkowych wy
padkach tych istot jako takich”, to i tak nie wolno stąd wnosić, że orzeka 
on przez to samo o konkretnie istniejących przedmiotach. Przeciwnie, 
sądy tego rodzaju „nie uznają żadnego indywidualnego bytu, chociaż na
wet sądzą o czymś indywidualnym”, ponieważ sądzą one „właśnie w czy
stej, dla istot charakterystycznej ogólności” 95. Tak zatem nie tylko ogól
ność, ale nawet konkretność czy indywidualność danego w doświadczeniu 
fenomenologicznym przedmiotu nie pozostają w żadnym stosunku do jego 
istnienia, do jego realności. Zresztą Husserl najwyraźniej stwierdza, iż 
uchwycenie istoty (W esenserfassung), czyli „uprzedmiotowiająca naoczność 
istotnościowa polega na tym, że indywidualne wypadki jednostkowe isto
ty  są 31a nas widoczne, ale nie polega na ich doświadczeniu” jako istnie
jących w „indywidualnym bycie”. „Także dla nich wystarczą same wy
obrażenia fantazyjne albo raczej widoczność w fantazji: to, co widoczne, 
jest jako takie uświadomione, ono się »pojawia«, nie jest jednak uchwy
cone jako istniejące” 96. Konsekwentnie do tego „uchwycenie istoty nie 
implikuje bynajmniej nic z uznania jakiegokolwiek indywidualnego bytu: 
czyste prawdy dotyczące istoty nie zawierają w najmniejszej mierze 
utrzymywania czegokolwiek o faktach, a więc także wyłącznie z nich nie 
można wywnioskować najbłahszej prawdy dotyczącej faktów” 97.

Jak widać z tych wypowiedzi, nawet wówczas, gdy Husserl mówi
o indywidualnych czy konkretnych przedmiotach w kontekście doświad
czenia fenomenologicznego, określa tę konkretność niezależnie od ich ist—

82 Idee.
•* Por. zdanie cytowane na wstępie niniejszego paragrafu.
84 Idee, s. 28, 30 n. Tamże, s. 29—33. 88 Tamże, s. 28. 87 Tam

że, s. 26.
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nienia. Owszem, będzie usiłował określić ją poprzez relację do nadrzęd
nych względem niej co do ogólności istot. Konkretem będzie więc dla 
niego „najniższa odmiana ejdetyczna” 98 w odwróconej piramidzie istot, 
czyli ostatecznie „uformowana” i w  tym znaczeniu „ostateczna istota” " , 
nie mająca pod sobą już żadnych „uszczegółowień, w odniesieniu do któ
rych ona sama byłaby gatunkiem” ,0°. Taka Husserlowska haecceitas zo
stała więc tak doskonale wyizolowana od istnienia, że można jej z powo
dzeniem — jak już słyszeliśmy — równie dobrze „doświadczać” na jawie, 
jak w fantazji i we śnie. Przez fenomenologiczne pojęcie doświadczenia 
nie wychodzimy zatem z porządku myśli, istoty, ideozofii. Ale właśnie dla
tego trudno nam tak rozumianą operację myślową uznać — bez naduży
wania języka — za doświadczenie. Jasne jest również, iż trzeźwo myślący 
realista ze zrozumiałą rezerwą odniesie się do spreparowanych jak wyżej 
„konkretów”. Jeśli bowiem nawet twierdzenia etyki opartej na doświad
czeniu fenomenologicznym będą odnosiły się do „konkretów” w powyż
szym rozumieniu, to i tak nigdy nie można ich będzie uznać za odpowiedzi 
na pytania, które zrodziły problem etyki, pytania, do których stawiania 
prowokuje zgoła innego rodzaju konkret. Ten konkret stoi w zasadniczej 
opozycji do wszystkiego, co z „całą wyrazistością może być dane równie 
dobrze w fantazji i we śnie”.

Inaczej nieco próbuje rozwiązać sprawę konkretności-ogólności istot, 
czyli tzw. „czystych faktów” danych w doświadczeniu fenomenologicz
nym, Max Scheler. Całym jego przedsięwzięciem kieruje — jako spiritus 
movens — jedna myśl: scharakteryzować doświadczenie fenomenologicz
ne, zwłaszcza zaś jego przedmiot, w taki sposób, by uzyskane na jego pod
stawie ogólne twierdzenia dało się prawomocnie odnosić do realnych 
w najmocniejszym tego słowa znaczeniu faktów. Otóż fakty te są zawsze 
konkretne. Stąd też cała pomysłowość Schelera idzie w kierunku takiego 
wyważenia charakteru istot, aby umożliwiło mu ono zmieszczenie kon
kretności w ich obrębie. Scheler będzie więc daleko ostrożniejszy w uwal
nianiu istoty od konkretnego istnienia. Nie powie, jak to wyraźnie uczy
nił Husserl, że istocie właściwa jest ogólność. Powie natomiast, że dana 
nam w fenomenologicznym doświadczeniu istota nie jest ani ogólna, ani 
konkretna, jest ona sama w sobie neutralna względem tego przeciwsta
wiania 101. Dopiero odniesienie danej w doświadczeniu fenomenologicz
nym istoty do odpowiednich przedmiotów daje jej — wedle niego — bądź 
ogólny, bądź konkretny charakter. Widzimy więc, że jest to na wskroś 
pozytywna neutralność, chcąca pozostać „w przyjaznych stosunkach ze 
wszystkimi”. Odniesienie do przedmiotów konkretnych nadaje jej kon

•8 Tamże, s. 56. •* Tamże, s. 53. 100 Tamże, s. 48. 101 S c h e 1 e r,
op. cit., s. 69.
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kretny charakter. Przez takie określenie „natury” istot pragnął Scheler 
niewątpliwie przeciwstawić się odrywaniu świata istot od świata kon
kretnie istniejących przedmiotów. Chciał zapewne w ten sposób zagwa
rantować sobie możliwość swobodnego przechodzenia od operacji „na isto
tach” do operacji „na rzeczach”, od twierdzeń o istotach do twierdzeń 
wiążących konkretnie istniejące rzeczy. Był w tym  zresztą i jako etyk- 
-reformator, i jako filozof żywo — daleko bardziej aniżeli Husserl — za
interesowany 102.

Z tego jednak, iż Scheler nie chciał doprowadzić do zerwania związku 
świata istot jawiących się w doświadczeniu fenomenologicznym ze świa
tem rzeczy realnie istniejących, bynajmniej nie wynika, iż do tego nie 
doprowadził. Stało się to bowiem już w momencie, gdy programowo — 
wraz z Husserlem — założył, że dla przebiegu i ważności fenomenologicz
nego doświadczenia jest obojętne, czy doświadczany przedmiot istnieje 
realnie, czy też jest jedynie tworem czystej im aginacji103. Przez to samo 
stanął wobec problemu związania wolnych istot z istotami istniejącymi, 
czyli wobec problemu prawomocności jakiegokolwiek odnoszenia wolnej 
istoty — obojętnie: całkiem konkretnej czy ogólnej — do świata istnie
jących rzeczy. Rozwiązania tego zagadnienia nie można widzieć w dekla
ratywnym stwierdzeniu Schelera, że o konkretności danej istoty, a więc 
i o egzystencjalnej doniosłości danego twierdzenia „ejdetycznego”, decy
duje odniesienie do konkretu, ponieważ problematyczna jest właśnie pod
stawa prawomocności tego odniesienia. Jeśli Scheler uważa, że poprzez 
owo stwierdzenie, które tylko przesuwa, ewentualnie dokładniej lokalizuje 
problem w jego systemie — rozwiązuje go, to ulega iluzji. Pod tym  wzglę
dem bardziej konsekwentny od Schelera jest Husserl, wyraźnie dostrze
gający i uznający ograniczenia, jakie pociąga za sobą redukcja ejdetyczna. 
„Czyste prawdy dotyczące istoty nie zawierają w  najmniejszej mierze 
utrzymywania czegokolwiek o faktach, a więc także wyłącznie z nich nie 
można wywnioskować najbłahszej prawdy dotyczącej faktów. Jak  każde

1,2 Scheler upatrywał zawsze w  etyce teoretyczne narzędzie dla dokonania zbio
rowego „nawrócenia się” współczesnej mu ludzkości. Myśl ta inspiruje takie jego 
dzieła, jak Vom Umsturz der W erte  (1923), Vom Ewigen im  Menschen (1921) oraz 
Die Stellung des Menschen im  Kosmos (1928). Wedle opinii H. Spiegelberga etyka 
„miała dostarczyć nie tylko pobożnych formalnych ogólników, lecz zasad zdolnych 
kierować życiem jednostki w  konkretnych sytuacjach”. W tym punkcie Scheler nie 
zgadzał się nawet z Hartmannem, który jako etyk chciał się trzymać z dala od real
nych dramatów moralnych życia. Z wyraźną aluzją krytyczną pod jego adresem 
Scheler pisze: „Schliesslich ist Ethik eine verdammt blutige Sache, und wenn sie 
mir nicht Direktiven geben kann, w ie »ich« jetzt in diesem sozialen und historischen 
Zuzammenhang sein und leben »soll« — ach, was ist sie denn?”. Zob. Formalismus. 
Anmerkungen zu T ext und Fussnoten, s. 611.

10* Tamże, s. 69, 71 n.
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myślenie i wypowiedź dotycząca faktów, potrzebują do swego uzasadnienia 
doświadczenia” 104. Jasne, że w tym przypadku chodzi Husserlowi o do
świadczenie różne od doświadczenia fenomenologicznego. Trudno by chyba
0 lepsze sformułowanie naszego zarzutu pod adresem Schelera od tego, 
które daje Husserl w przytoczonym cytacie. Aby więc prawa „o istotach
1 ich związkach” mogły nabrać „konkretnego zastosowania” i „egzysten
cjalnej mocy”, trzeba koniec końców dokonać dokładnie tego samego ak
tu  poznawczego, którego Scheler chciał uniknąć na początku, a nawet w 
ogóle. Trzeba zacząć: 1° od stwierdzenia realnie istniejącej rzeczywistoś
ci, realnie istniejących przedmiotów, a zarazem 2° od stwierdzenia, że 
posiadają one konkretnie określoną z racji swego istnienia treść, konkret
ną, dlatego że istniejącą. Trzeba po prostu zacząć od doświadczenia ro
zumianego wedle warunków, jakie bezpośredniości poznania narzuca sa
ma poznawana rzeczywistść moralna, egzystencjalnie transcendentna i 
konkretna, jedyna, jaką znamy. Trzeba innymi słowy zacząć od doświad
czenia rzeczywistości moralnej, a nie od jej pozorów 105.

To znamienne kluczenie Schelera dokoła sprawy konkretności istot 
i konkretności przedmiotu doświadczenia fenomenologicznego ma swą wy
mowę. Okazuje ono wyraźnie, jakiej podstawy Scheler potrzebuje dla 
etyki i za jaką — mimo niepowodzeń — się rozgląda. Przede wszystkim 
nam Scheler daje wyborną okazję zobaczenia, jakiego doświadczenia mu 
koniecznie potrzeba, aby swymi „absolutnymi” twierdzeniami etycznymi 
mógł skutecznie trafić w  to, w co chciał przede wszystkim swą etyką 
utrafić: „w ociekający krwią konkret decyzji konkretnych osób ludz
kich w konkretnych sytuacjach społecznych i historycznych” 106. Na
czelna myśl, jaka m u przyświecała w podejmowaniu dzieła budowy 
etyki absolutnych wartości, to odsłonić w niej moce jadalne wyzwolić w 
ludziach swego wieku najbardziej konkretny, rozstrzygający o sen
sowności ich życia akt „nawrócenia się”. Etyka, która w taki sposób 
chciała celować w konkret, musiała wigc wylegitymować się w jakiś spo
sób, że jest w prawie mówić wiążąco o konkretnych przygodach kon
kretnych ludzi. Tego pragnął Scheler i dlatego oglądał się za takim uję
ciem doświadczenia, które by m u to umożliwiło. Stąd też w określeniu 
przedmiotu doświadczenia, „czystego faktu”, nie poszedł całkiem za Hus- 
serlem, usiłując bardziej konkretystycznie zinterpretować doświadczenie

104 Idee, s. 26 n.
10t L. Kołakowski powołując się na katolickiego krytyka Husserla (nie wymie

niając go z nazwiska) zauważa: „nie wiadomo, dlaczego byt ukonstytuowany w  świa
domości transcendentalnej nie mógłby być również kapryśną fantazją, która zwięk
sza swoją iluzoryczność dodając do niej poczucie nieodpartej oczywistości”. Zob. op. 
cit., t. I, s. 295.

106 Por. S c h e l e r ,  op. cit., s. 611, 23
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fenomenologiczne. Mimo nieefektywności tego zabiegu jego motywy są 
wyraźne. I gdyby te  motywy wziąć za podstawę oceny krytycznej dzieła 
Schelera, trzeba by podkreślić u niego dojrzałe widzenie konieczności 
oparcia etyki o konkretystycznie rozumiane doświadczenie, czyli w y
raźną świadomość konieczności jej empiryczności. Ale świadomości tej 
towarzyszyło u Schelera niemniej żywe widzenie potrzeby apodyktycz- 
ności etyki. Okazuje on nie tylko, że wie, w co chce utrafić swymi teza
mi etycznymi, ale również i to, czym i jak chce utrafić w to, w  co chce 
utrafić. Chodziło m u o to, by niesione przez tezy w samo centrum życia 
„orędzie m oralne” było wyposażone w siłę bezwzględnie wiążącą wszyst
kich ludzi, aby po prostu tezy te posiadały rangę wiedzy absolutnie waż
nej, niepowątpiewalnej. I tu  właśnie tkwi jak się zdaje — najgłębsze 
źródło trudności i niezdecydowanie Schelera, których wyraz stanowi 
przede wszystkim osobliwa koncepcja dialektycznie „obojnakiej” istoty 
jako przedmiotu doświadczenia fenomenologicznego. Ta nieudana w 
efekcie koncepcja jest mimo wszystko przejawem najdojrzalszego bodaj 
w dziejach refleksji metaetycznej uświadomienia sobie podstawowego 
problemu metodologicznego etyki w ogóle: w jaki sposób zapewnić jej 
realną doniosłość, a zarazem uniwersalną apodyktyczność, co stanowi 
tylko inne sformułowanie problemu empiryczności i apodyktyczności 
e ty k i107.

Drogę do uświadomienia sobie tego problemu przygotowało niewąt
pliwie centralne pytanie Uzasadnienia m etafizyki moralności Kanta: „Jak 
jest możliwy kategoryczny im peratyw ?”. Kant, którego poglądy były 
Schelerowi doskonale znane — Formalismus in  der Ethik jest zarówno 
wielkim hołdem złożonym etyce Kanta, jak i najbardziej wnikliwą ze 
znanych nam dotąd jej krytyką — jedyne poręczenie dla owej uniwer
salnej apodyktyczności twierdzeń etycznych widział w radykalnym zer
waniu w etyce z doświadczeniem ł08. Scheler mając możność już z cza
sowej perspektywy ocenić szkody, jakie płyną dla e ty k i109 z negowania 
lub nawet z samego ukrywania doświadczenia, próbował — jak widzie
liśmy — za wszelką cenę ocalić jej empiryczne uwierzytelnienie. Co naj
mniej jednak na równi nie chciał narazić na szwank jej konieczności, 
usiłował nawet wskazać dla niej równie mocną jak dla realności podsta
wę no, którą stanowić miała właśnie przejęta w zasadzie od Husserla, 
lecz odpowiednio zmodyfikowana koncepcja doświadczenia. Zmodyfiko
wana zwłaszcza we wspomnianej wyżej interpretacji charakteru danej

107 Por. tamże, s. 101, 68, 268.
los por. K a n t ,  Uzasadnienie m etafizyki moralności, s. 58; por. również 

U. L u c k, Das Problem der allgemeingiiltigen Ethik, Heidelberg—Lówen 1963, s. 25.
m  Por. S c h e l e r ,  op. cit., s. 15.
110 Por. tamże, s. 268, 101.
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nam rzekomo w bezpośrednim oglądzie „czystej istoty”. Zadeklarowana 
przez Schelera neutralność owej eidos względem rozróżnienia ogólny — 
konkretny zaczyna też nabierać dopiero w  świetle ukazanych co dopiero 
celów metodologicznych, jakim miała służyć, właściwego sobie sensu. Nie 
jest to neutralność negatywna, lecz na wskroś pozytywna. Zamiarem 
Schelera jest nie tyle samo stwierdzenie, że istota jako taka nie jest ani 
ogólna, ani konkretna, lecz raczej że będąc w  taki sposób neutralna, 
może być zarazem i ogólna i konkretna. Jej „konkretność” gwarantuje 
„wcielenie” świata istot w  realne dramaty moralne konkretnych ludzi, 
a tym samym realną, egzystencjalną doniosłość etycznym twierdzeniom 
„istotnościowym”. Równocześnie jednak idąca w  parze z konkretnością 
„ogólność” istot salwuje apodyktycznie (nie tylko faktycznie, indukcyj
nie) uniwersalną ważność tychże twierdzeń. Tak zatem Scheler okazał 
się „chytrym myśliwym”. Chciał jednym strzałem ugodzić dwie sztuki, 
korzystając z odpowiednio spreparowanego, „dialektycznie obojnakiego” 
naboju. Przeliczył się jednak. Cały bowiem szkopuł tkwi w  tym, że — 
jak już wyżej pokazano — Schelerowska „istota konkretna” ani trochę 
więcej nie kontaktuje nas z egzystencjalnie danym konkretem aniżeli 
jego „istota ogólna”. Kontakt ten bowiem dla nich obu pospołu został 
zerwany i uniemożliwiony już przez sam sposób określenia doświadcze
nia fenomenologicznego. W takim razie jednak można go nawiązać je
dynie przez odrzucenie tej koncepcji, nie zaś przez — może skądinąd 
bardzo interesujące i przemyślne — igraszki myślowe w jej obrębie.

Dlaczego więc Scheler zamiast stosowania pomysłowych, lecz w końcu ' 
nieefektywnych zabiegów nie zajął zdecydowanie konkretystycznego 
i radykalnie realistycznego stanowiska w sprawie określenia doświad
czenia jako podstawy dla etyki twierdzeń apodyktycznych i empirycznie 
uprawomocnionych? Czyżby nie widział takiej możliwości i nie dostrze
gał żadnej już — tym samym — alternatywy dla własnego rozwiązania?

Otóż nie ulega wątpliwości, że Scheler widział dokładnie jedną z od
mian konkretystycznie empirycznego punktu wyjścia dla etyki. Trzeba 
jednak zaraz dodać, że upatrując w  jednej tylko z alternatyw alternaty
wę względem własnego stanowiska jedyną i zarazem chcąc być promo
torem integralnego uposażenia epistemologicznego i metodologicznego 
etyki, alternatywę tę a limine odrzucił. Odrzuconą w tym przypadku al
ternatywę stanowi takie „ukonkretnienie” doświadczenia moralnego czy 
aksjologicznego, które usiłując jakoś zachować nienaruszoną treść 
swoistą jego przedmiotu stawia je jednak poniekąd na równi z percepcja
mi zmysłowymi. Punkt wyjścia etyki stanowiłyby w tym ujęciu jednost
kowe spostrzeżenia wartości postępowań, służące następnie jako m ateriał 
dla uogólnień indukcyjnych. Uzyskane w wyniku takiej indukcji ogólne
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tezy etyczne byłyby następnie rozstrzygane i tym  samym potwierdzane 
w drodze konfrontacji z rozszerzającym się ciągle kręgiem doświadcze
nia aksjologicznego, przede wszystkim zaś poprzez konfrontację dotych
czasowych uogólnień z nowymi, dotąd nie spotykanymi sytuacjam i mo
ralnymi. Uogólnione w  ten sposób tezy etyczne przejęłyby n a  siebie rolę 
zasad moralnych. Obok więc bezpośredniej oczywistości życiowego do
świadczenia, obok danych z pierwszej ręki, funkcję wskaźników dobra 
pełniłyby drugorzędnie tego typu „naukowe” uogólnienia. Etyka byłaby 
po prostu empiryczną —■ jak nauki przyrodnicze czy humanistyczne — 
nauką „indukcyjnąllł.

Na odrzucenie tej w ersji etyki przez Schelera złożyły się, a przynaj
mniej mogły się złożyć, różne przyczyny, m. in. widoczne w niej zawęże
nie problem atyki czy trudność przeprowadzenia granicy pomiędzy tego 
typu etyką a etologią. Główna jednaik przyczyna była — jak można uwa
żać — następująca. Scheler sądził — nie inaczej zresztą niż Husserl — 
że egzystencjalne i konkretystyczne potraktowanie doświadczenia i  jego 
przedmiotu, tj. doświadczalnej treści, wystawia tę treść na łup czegoś tak 
niekoniecznego i przypadkowego jak wszystko, co istniejące, a zarazem 
skazuje na stosowanie zabiegów metodologicznych z natury swej unie
możliwiających wyjście poza przypadkowość istnienia. Jedynym  bowiem 
zabiegiem metodologicznym, zmierzającym do formułowania ogólnych tez 
etycznych musiałaby być już tylko indukcja sumująca te przypadkowo 
dane i przypadkowo stwierdzane „wartości” . Przypadkowości tej indukcja

111 Najbardziej zwartą ekspozycją tak pojętej etyki znajdujemy w odnoś
nych publikacjach T. Czeżowskiego (por. op. cit.), nawiązującego zresztą — po- 
dobnie jak Scheler, choć bez pośrednictwa Husserla — do F. Brentany. Podobny po
gląd na metodologiczny charakter etyki podziela znany logik i metodolog nauk 
z Harvardu C.I. Lewis (An Analysis of Knowledge and Valuation, La Salle 1946). 
Kierunek ten zresztą ma dość starą tradycję, co najmniej tak starą, jak „morał 
sense” i „morał feeling” F. Hutchesona i D. Hume’a. W etyce tego rodzaju, przynaj
mniej w  jej przedstawionych propozycjach, uderza przede wszystkim ograniczenie 
problematyki do pytań typu „Co?”. Odpowiednio do tego celem jej jest ustalanie 
treści tego, co się powinno, nie zaś wyjaśnienie tejże (chyba iż samą uogólniającą 
inwentaryzację treści doświadczenia moralnego uzna się za wyjaśnienie), tym mniej 
jeszcze ostatecznościowe wyjaśnienie (dlaczego taka treść, a dlaczego nie inna?), 
jeszcze mniej ostatecznościowe wyjaśnienie samego faktu powinności moralnej (że 
w ogóle cokolwiek się powinno). Trudno do kogokolwiek żywić pretensje z powodu 
stawiania sobie tak mało ambitnych celów poznawczych przy uprawianiu etyki. Po
wstaje tu jednak pytanie, czy autorzy ograniczający do tego stopnia program upra
wianej przez siebie etyki czynią to świadomi pewnego zadłużenia w  stosunku do 
faktycznej problematyki, jaka samorzutnie się wyłania na gruncie potocznego do
świadczenia moralności. Zwraca się także tutaj uwagę na pewne trudności w  prze
prowadzeniu granicy pomiędzy tak rozumianą etyką a etologią. Por. dyskusję na 
ten temat M. Ossowskiej z T. Czeżowskim i T. Kotarbińskim w  „Studiach Filozo
ficznych”, 3 (1959), nr 4 (16), s. 3—21.
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nie jest w  stanie usunąć, nawet gdyby dysponowała imponująco olbrzy
mim i wyjątkowo jednozgodnym m ateriałem doświadczalnym. Zsumo
wanie olbrzymiej liczby przypadków nie jest bowiem w stanie zmienić 
ich jakości. Uzyskana w wyniku indukcji teza ogólna pozostawać by więc 
musiała zawsze czysto faktualna, niekonieczna, prawdopodobna. W takim 
razie nawet wtedy, gdyby treść odnośnych twierdzeń wolno nam już było 
interpretować etycznie, a nie etologicznie, czyli w  sensie: „To jest 
dobre”, ą nie w sensie: „To uchodzi za dobre”, nadal nie mielibyśmy 
tego, bez czego trudno mówić o etyce: „To nie może nie być dobre”, „Tego 
niepodobna nie afirmować bez względu na cokolwiek”, itp. To zatem, co 
etyka indukcyjna byłaby w stanie zaoferować, pozostaje daleko poniżej 
tego, czego etyce potrzeba, aby zdać sprawę z tej apodyktyczności, ja
kiej od niej wymagają same pytania powstałe w bezpośrednim kontak
cie z moralnymi wartościami czy powinnościami.

Miał tedy Scheler niebłahe powody, by odrzucić alternatyw ę etyki 
indukcyjnej wraz z jej podstawą, tj. z podaną wyżej wersją konkrety- 
stycznego ujęcia doświadczenia moralnego. Odrzucenie to świadczy o 
dojrzałości widzenia tego, co dla fenomenu moralności jest niezbywalne 
i co w konsekwencji jest nieodzowne dla adekwatnej teorii tego feno
menu, czyli dla etyki. Wyrażając jednak nasze uznanie ScheleroSyi jako 
rzecznikowi apodyktyczności i empiryczności etyki, nie podtrzymujemy 
go dla Schelera jako realizatora programu tejże empiryczności i apo
dyktyczności. Przedstawiona bowiem przez niego koncepcja doświadcze
nia fenomenologicznego okazuje się środkiem niewystarczającym, aby 
stanowić podstawę skutecznego zespolenia empiryczności i apodyktycz
ności, bez czego — jak wiemy i co sam Scheler wymownie potwierdził — 
etyka nie jest etyką. Wskazanie metody efektywnego powiązania empi
ryczności z apodyktycznością w etyce jest więc nadal sprawą otwartą.
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R o z d z i a ł  IV

Gdyby wartość inicjatyw w filozofii oceniać głównie wedle intencji, 
a nie według rezultatu, wówczas należałoby uznać niezaprzeczalny wkład 
Husserla i Schelera w dzieło przywrócenia etyce jej własnego przedmio
tu. W tym  właśnie celu wymienieni fenomenologowie 1 podjęli dwufron
tową dyskusję ze skrajnym  empiryzmem i z racjonalizmem Kanta, tj. ze 
stanowiskami, które — z odmiennych powodów — bądź nie docierały, 
bądź dotarłszy zaprzepaszczały autentyczną treść moralną, właściwy 
przedmiot etyki i równocześnie źródło jej epistemologicznego obiekty
wizmu. Wraz z dezyderatem oddania głosu samemu przedmiotowi wy
sunęli oni pustulat bezpośredniego kontaktu poznawczego z treścią tegoż 
przedmiotu, czyli wymaganie oparcia etyki o doświadczenie. Żądając zaś 
od niej poznania apodyktycznego powierzyli doświadczeniu nie tylko 
funkcję poręczyciela obiektywności jej twierdzeń, ale również ich ko
nieczności. Doświadczenie spełniające oba te warunki widzieli we własnej 
jego koncepcji, tj. w bezpośrednim oglądzie poznawczym treści przed
miotu, uwolnionej od przypadkowości istnienia przy pomocy zabiegu wy
łączenia go w ramach operacji, zwanej redukcją ejdetyczną. Klamra za
łożona na istnienie doświadczanej treści miała ją  zabezpieczać od wszel-

1 Jeśli w  dalszym ciągu mówimy krytycznie o fenomenologii, to mamy na myśli 
zawsze i wyłącznie poglądy wymienionych autorów na epistemologiczny charakter 
etyki. Chodzi przede wszystkim o stosowanie redukcji ejdetycznej do treści doświad
czenia moralnego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ujaśniać i opisywać treść 
daną w doświadczeniu moralnym bez stosowania tego rodzaju zabiegu. Można to 
robić nazywając się fenomenologiem lub też nie. Faktem wszakże pozostanie, że in i
cjatorzy ruchu fenomenologicznego i jego klasycy zarazem uważali zabieg redukcji 
za definiujący niemal fenomenologa jako fenomenologa. Por.: H. S p i e g e l b e r g ,  
The Phenomenological M ovement, The Hague 1961, t. I, s. 238 i n.; por. również 
R. I n g a r d e n ,  Dążenia fenomenologów, [W:] Z badań nad filozofią współczesną, 
Warszawa 1963, zwłaszcza zaś s. 330—332; I.M. B o c h e ń s k i ,  Europaische Philo- 
sophie der Gegenwart, Bern 1951, s. 146—148; L. K o ł a k o w s k i ,  Husserl — filozo
fia  doświadczenia rozumiejącego, [W:] Filozofia i socjologia X X  w ieku, Warszawa 
1965, s. 281; S. K a m i ń s k i ,  Metody współczesnej m etafizyki, „Roczniki Filozoficz
ne”, 15 (1967), z. 1, s. 5—40, zwłaszcza zaś s. 26—29.

APODYKTYCZNOŚĆ I EMPIRYCZNOSC
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kiej niekonleczności oraz przypadkowości właściwej istnieniu i uwalniać 
tym sposobem od wszelkiego zagrożenia apodyktyczność orzekania tej 
treści w odpowiednich sądach, a  równocześnie gwarantować tym orzeka- 
niom doświadczalny, przedmiotowy charakter.

Ten jednak z najlepszymi intencjami pomyślany zabieg stał się dla 
nas powodem zrozumiałego zaniepokojenia co do efektywności powie
rzonej m u funkcji gwarantowania etyce postulowanych wobec niej wa
lorów epistemologicznych. Założenie klam ry na istnienie wydaje się bo
wiem — przynajmniej w przypadku przedmiotu doświadczenia moralne
go — ingerencją, która z rzeczywistego przedmiotu czyni preparat, in
gerencją, która tu  zwłaszcza nie tylko godzi w samą podstawę warunku
jącą jego status przedmiotu rzeczywistego, ale nawet dotyka jakoś samej 
treści. Stąd też jeśli „doświadczyć przedmiotu” ma znaczyć „ująć wprost 
sam przedmiot takim, jaki jest, i tak, jak jest”, to w takim razie jedy
nie o bezpośrednim kontakcie z istniejącą treścią moralną możemy mówić 
jako o jej doświadczeniu. Nie istniejąca bowiem realnie treść moralna 
musiałaby po prostu — jak to zresztą jeszcze zobaczymy — nie być treś
cią moralną2. Otóż tego właśnie nie możemy powiedzieć o przedmiocie 
fenomenologicznego doświadczenia moralnego (Wertfiihlen, Werterfas- 
sen), gdyż nie kontaktuje ono wcale bezpośrednio z samym przedmio
tem, lecz iz produktem  uprzednich w stosunku do samego doświadczenia 
zabiegów poznawczych. Jest to kontakt z konstrukcją, nie z przedmio
tem. Tak pojęte doświadczenie wcale więc nie dopuszcza do głosu same

2 Wydaje się, że poważne traktowanie warunku bezpośredniości zabrania na
kładania czegokolwiek z góry w formie klamer doświadczanemu przedmiotowi. Może 
to bowiem stanąć w  wyraźnej kolizji z faktycznym sposobem bycia i jawienia się 
danej treści podmiotowi poznającemu. Zabieg redukcji wydaje się też nie do pogo
dzenia z hasłem „oddania głosu samemu przedmiotowi”. Jak jeszcze pokażemy przy 
opisie przedmiotu doświadczenia moralnego, ta właśnie sytuacja kolizyjna zachodzi 
w  przypadku tegoż doświadczenia. Bezwzględnie powinne bowiem jest nie tylko 
przedmiotem doświadczenia moralnego w  znaczeniu treści, ale również w  sensie spo
sobu, w jaki jest ona zadana do urzeczywistnienia. Jeśli więc podejść do takiego 
przedmiotu ejdetycznie w  rozumieniu Husserla czy 'Schelera, wówczas z zawartości 
doświadczenia moralnego zostanie wyłączone coś, co stanowi dla niej element wręcz 
konstytutywny. Wymyka się cała charakterystyczna dla niej strona dynamiczna i jej 
osadzenie w sposobie bycia człowieka-osoby. Spowoduje to potem znane trudności 
fenomenologów z powiązaniem świata wartości ze światem osób, który z racji swej 
realności znalazł się — z punktu widzenia fenomenologa — w opozycji do idealnego 
świata wartości. Por.: M. S c h e l e r ,  Der Formalismus in der Ethik und die ma
teriale Wertethik, Bern 1954, s. 35—37; N. H a r t m a n n ,  Ethik, Berlin 1949, s. 121— 
124; J. H e s s  en,  Lehrbuch der Philosophie, t. II, Wertlehre, Munchen 1948, s. 44,
56 n. Nie bez słuszności zauważa Luck, że źródło wspomnianych trudności leży 
w ignorowaniu samego faktu moralnego, z drugiej zaś strony w  utożsamieniu spo
sobu poznania ze sposobem bytowania, abstraktu z konkretem, pojęcia z rzeczywisto
ścią. Por. Das Problem der allgemeingiiltigen Ethik, Heidelberg—L6wen 1963, s. 93.
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go przedmiotu, na co zresztą taki nacisk kładli wymienieni fenomeno
logowie. Konsekwentnie twierdzenia etyki oparte o takie doświadczenie 
nie posiadają rzetelnie doświadczalnego charakteru, czyli nie są tw ier
dzeniami tej etyki, o którą jedynie może chodzić i o którą w końcu sa
mym fenomenologom — zwłaszcza zaś Schelerowi — chodziło3.

W celu zagwarantowania etyce realnego charakteru należy zatem 
dać jej oparcie o autentyczne doświadczenie moralne, tj. o bezpośredni 
kontakt poznawczy z. realną, istniejącą treścią moralną. Czy jednak przez 
to nie popadniemy w te trudności, których właśnie chcieli uniknąć 
i  oszczędzić etyce fenomenologowie? Czy istnienie nie wniesie z sobą 
nieusuwalnej już w drodze żadnych zabiegów przypadkowości i nie narazi 
tym samym na szwank apodyktyczności etyki? Czy więc zdecydowanie 
realistyczne potraktowanie doświadczenia moralnego nie oddala nas od 
urzeczywistnienia programu etyki zarazem empirycznej i apodyktycznej?

Aby na te pytania odpowiedzieć, trzeba bliżej rozpatrzyć sprawę do
świadczenia istniejącej, realnej (niezredukowanej) treści moralnej, jak 
również metodologiczną jego pozycję w teorii etycznej. Trzeba tu  więc 
sporządzić opis treści moralnej i jej — w razie potrzeby — wyjaśnienia, 
aby następnie dokonać charakterystyki metaetycznej i — w razie, gdy to 
okaże się niezbędne — wyjaśnienia. Kolejne paragrafy niniejszego roz
działu temu właśnie m ają służyć. Nie chodzi tu  jednak o wyręczenie 
etyka we właściwym jego zadaniu, tj. o  przedstawienie pełnego opisu 
i ostatecznościowego wyjaśnienia treści moralnej, danej w odpowiednim 
doświadczeniu. Byłby to bowiem właściwy wykład etyki, a o to tu  nie 
chodzi. Nie możemy jednak zrezygnować w tym  miejscu z pokazania 
pewnych kroków czy też węzłowych punktów tego wykładu. Tylko na 
jego gruncie niejako możemy osadzić i wylegitymować przedstawianą tu  
metodologiczną charakterystykę etyki. W szczególności trzeba dokonać 
wglądu w samą zawartość przedmiotu doświadczenia moralnego i na tej 
dopiero podstawie rozstrzygnąć, czy możemy tu poprzestać na samym 
tylko ujaśniającym opisie jego treści, czy też będzie konieczne nadto jej
— wychodzące poza sam ujaśniający opis — wyjaśnienie. Dopiero więc 
wgląd w robotę etyka na tym  etapie umożliwi jej charakterystykę m e- 
taetyczną, w tym  zaś przede wlszystkim rozstrzygnięcie! pytania, czy i  o 
ile realistyczne potraktowanie doświadczania moralnego stwarza czy też 
zaprzepaszcza szansę zrealizowania program u etyki zarazem empirycznej 
i apodyktycznej.

* Jak się jeszcze okaże, zabieg ten obok wyeliminowania poza obręb moralności 
istotnych dla niej momentów zaprzepaszcza wraz z realizmem etyki jedyną szansę 
uapodyktycznienia jej tez.
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§ 1. KONCEPCJA DOŚWIADCZENIA MORALNEGO

Z punktu widzenia realistycznie rozumianego doświadczenia moral
nego należy przede wszystkim wysunąć postulat, aby w  opisie faktu mo
ralnego czy macierzystej sytuacji moralnej nie zabrakło żadnego z ele
mentów, które ten  fakt realnie współkształtują, k tóre są realnie obecne 
w egzystencjalnie danej sytuacji moralnej. Od strony negatywnej można 
by temu postulatowi nadać formułę reguły wzbraniającej atomizowania 
i autonomizowania poszczególnych aspektów faktu moralnego, wybiera
nych i absolutyzowanych dla jakichś względów kosztem realnie danej 
całości. Od strony pozytywnej postulat ten  wyraziłby się w regule na
kazującej rozpatrywanie poszczególnego aspektu czy elementu w inte
gralnym powiązaniu z realnie daną i doświadczaną całością. Postulat ten 
można by ogólnie nazwać regułą integralnego opisu.

Jak już zwrócono uwagę w rozdziale I, raz po raz stajem y w życiu 
wobec sytuacji, na których obiektywne i treściowe ukształtowanie nie 
mamy żadnego wpływu, jakkolwiek jesteśmy w nie najdogłębniej uwik
łani, rzec można naw et — przedłniotowo zaangażowani. Są to sytuacje 
zupełnie swoiste, do innych niesprowadzalne. Mimo właściwego im wew
nętrznego rozczłonkowania i złożoności ich układ jest jedyny w swym 
rodzaju. Dlatego właśnie sytuacje te są na swój sposób pierw otne4. W

4 Zaznaczamy, że o pierwotności faktu moralnego można mówić w wielorakim 
znaczeniu: 1. ze względu na stosunek do istnienia, co znowu trzeba odróżnić od sto
sunku do doświadczenia istnienia; 2. ze względu na złożoność lub prostotę struktury 
faktu moralnego; 3. ze względu na stosunek danego aspektu do innych aspektów 
faktu moralnego, np. wedle tego, czy dany aspekt jest warunkujący inny, czy wa
runkowany przez inny; lub 4. czy posiada większą lub mniejszą zdolność wywoły
wania wolicjonalnego albo emocjonalnego zaangażowania osoby (np. powinność uczy
nienia czegoś, czy wina z powodu czegoś). W związku z pierwszym trzeba rozważyć 
problem ewentualnego nadbudowania doświadczenia moralności na doświadczeniu 
istnienia czy na doświadczeniu człowieka-osoby lub też tylko wbudowania przed
miotu doświadczenia moralnego w przedmioty wymienionych doświadczeń. Wiąże 
się z tym problem autonomii etyki w punkcie wyjścia, a ogólniej — stosunku etyki 
do innych dyscyplin, zwłaszcza filozoficznych. W przypadku drugim należy rozważyć 
możliwość pierwotności przedmiotu doświadczenia moralności w  sensie struktury — 
w przeciwieństwie do określenia pierwotności dobra przez G.E. Moore’a — złożonej 
co prawda, lecz na tak swoistej zasadzie, że odjęcie któregoś z elementów narusza
łoby z miejsca swoistość tej struktury. W przypadku trzecim i czwartym po wyeli
minowaniu pseudoproblemowych w  zasadzie sporów o pierwotność wartości moral
nej czy powinności moralnej realnym problemem jest pytanie, od jakiej strony fakt 
moralny najbardziej frapuje osobową strukturę poznawczo-wolicjonalną człowieka 
(czy od strony powinności, że w  ogóle coś powinien, czy też od strony treści-war- 
tości — co powinien). Wreszcie należy wyróżnić, zarówno w samym fakcie moral
nym — o ile ten okaże się strukturą złożoną — jak i w  całej rodzinie pojęć moral
nych, aspekty warunkujące od warunkowanych. W tej płaszczyźnie rozstrzygać
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rezultacie tego można je poznawczo albo ująć wprost, albo w ogóle do 
nich nie dotrzeć, stwierdzić bezpośrednio albo pozostać na pozycji, z któ
rej są w ogóle niewidoczne i niedostrzegalne 5. Stwierdziwszy zaś te sy
tuacje potrzebujemy dla ich wyrażenia odpowiednich znowu formuł słow
nych w rodzaju: „Powinienem bezwzględnie to oto wobec siebie”, „Po
winieneś to oto bezwzględnie wobec m nie”.

należy np. wysuwaną przez niektórych sprawą pierwotności winy. Wydaje się, że 
absolutny prymat dzierży w  tym względzie powinność. Jest ona bowiem nie tylko 
teoretyczną implikacją przeżycia winy, czyli jego wydobywalnym w drodze później
szej refleksji nieodzownym warunkiem. Chpdzi tu o jak najmocniejsze znaczenie 
pierwotności powinności, mianowicie o takie, że warunkiem możliwości doświadcze
nia winy, czyli sprawstwa zła moralnego, jest uprzednie doświadczenie powinności 
spełnienia odpowiedniego dobra. Skądinąd jednak doświadczenie winy może stano
wić niezwykle dogodny punkt retrospektywnego wglądu w wewnętrzną strukturę 
faktu moralnego, nie mówiąc o tym, że dostarczać może ku temu wybornej okazji 
(geneza psychologiczna zainteresowań dziedziną moralności). Błędem byłoby jednak 
widzieć w  tym rację pierwotności winy czy to w  sensie pierwotnego, naczelnego 
pojęcia w  rodzinie pojęć moralnych, czy w  sensie naczelnego aspektu w  strukturze 
faktu moralnego. Nietrudno zresztą wskazać na autentyczne przeżycia moralne, które 
wcale nie dotyczą ani w  żaden sposób nie implikują winy. Por.: J. M a r i t a i n ,  
Morał Philosophy, London 1964, s. 431 n., 489; t e n ż e ,  Abraham and the Ascent 
of Conscience, New York 1955, s. 22—52, a także J. M a r i t a i n ,  N euf leęons sur 
les notions premieres de la philosophie morale, Paris 1950, s. 37—39; również M. B u- 
ber ,  Wina i poczucie tumy, „Znak”, 19(1967)3—26; H a r t m a n n ,  op. cit., s. 740—744.

5 Trafnie zauważa Maritain: Obligation-in-conscience is an absolutely primary 
and absolutely irreducible datum of morale experience: And it is something so 
simple that phflosophical reflection either grasps it right away or misses it comple- 
tely [...]. The truth is that morał obligation is actually a uniąue fact incommen- 
surable with any other, and to be mistaken about this — is to be mistaken about 
the ethical order as such. Kant had indeed seen the importance of it [...]”. Morał 
Philosophy, s. 431 n.; por. również A.F. Ut z ,  Die W issenschaft vom  Sittlichen, 
„Freib. Zeitschrift fur Philosophie”, 13—14(1966—67)3—32; por. również C.S. L e w i s ,
O etyce, [W:] Rozważania o chrześcijaństwie, Warszawa 1969, s. 34. Wiąże się z tym 
wiele problemów natury episteniologicznej m. in. sprawa „daltonizmu moralnego”, 
stanowiąca przysłowiową kość niezgody i przedmiot ożywionych polemik pomiędzy 
intuicjonistami z jednej a naturalistami i emotywistami z drugiej strony. Por. np. 
M. F r i t z h a n d ,  Czy intuicja jest źródłem poznania etycznego?, „Studia Filozo
ficzne”, 3(1969), zwłaszcza zaś uwagi na stronach 110—111 i 118. Szczegółowym pro
blemem będzie tu przypadek „sporu fenomenologicznego” (phanomenologischer 
Streit), tj. sporu w ramach stanowiska intuicjonizmu, a dotyczącego treści tego. co 
ujrzane. Por.: S p i  e g  e Ib e r g ,  op. cit., s. 241 i n.; por. również H. L e y e n d e c -  
ke r ,  Zur Phanomenologie der Tauschungen, Halle 1913, rozdział III. Problem me
todologiczny natomiast stanowi tu sprawa autonomii etyki i jej zakresu (nie tylko 
więc sprawa źródeł wiedzy etycznej, lecz nadto kryteriów kontrolnych uznawania 
tez etyki). Tu wypłynie kwestia możliwości kontroli tez etycznych formułowanych 
w  oparciu o intuicję i rozważanie zarzutu, że intuicjoniści nie rozporządzają żad
nymi kryteriami kontrolnymi pozwalającymi w  obiektywny sposób odróżnić „rozwi
nięte istoty moralne” od „nierozwiniętych” i „bardziej rozwinięte” od „mniej rozwi-
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W tak wyróżnionym językowo datum morale — które będziemy odtąd 
nazywać zamiennie także faktem moralnym lub macierzystą sytuacją 
moralną — należy odpowiednio wyróżnić zawartość, czyli to, co jest nam 
w nim  dane, od jego ontycznego charakteru, czyli tego, jak owo datum 
morale istnieje. Jedno i drugie łącznie należy wreszcie odróżnić od sposo
bu, w jaki jest ono dane, czyli od sposobu i charakteru naszego poznaw
czego ujęcia moralnego datum. To ostatnie proponujemy nazywać odtąd 
doświadczeniem moralnym. Kiedy natomiast w naszym ujęciu poznaw
czym chodzić będzie raczej o jego przedmiot, datum morale, zarówno 
w jego zawartości, jak i w charakterze ontycznym, proponujemy posłu
giwać się nazwą doświadczenie m oralności6. Na obecnym etapie intere
sować nas będą kolejno: zawartość moralnego datum, jego ontyczny cha

niętych”. Zob. F r i t z h a n d ,  op. cit., s. 118. Do sprawy tej wrócimy w swoim cza
sie. Tu jednak zaznaczamy, że nawet nie wdając sję w odnośny spór z naturalista- 
mi (a także z emotywistami) na temat-dylemat: „ślepota etyczna” czy „przywidzenie
i granicząca ze schizofrenią pewność siebie”, studium niniejsze można potraktować
co najmniej jako próbę metodologicznej charakterystyki teorii wyjaśniającej okreś
lone fakty dla tych, którzy dostrzegłszy je jako fakty i jako fakty nieredukowalne
do innych są wobec nich poznawczo bezradni i muszą szukać dla nich adekwatnego
wyjaśnienia w  postaci odpowiedniej do tego celu teorii. Teorię tę i  jej metateorię 
tutaj przedstawioną należy więc oceniać w najgorszym z możliwych przypadków 
z punktu widzenia odpowiedniości tłumaczenia tych faktów, o ile one są faktami. 
Na przyjęcie tej perspektywy dla oceny przedstawionej tu propozycji winien się 
chyba zdobyć najbardziej nawet skrajnie radykalny naturalista czy emotywista. 
Przypisywana intuicjonistom „schizofreniczna pewność siebie” może być — przy
najmniej w  niektórych przypadkach — po prostu zwyczajną bezradnością zarówno 
wobec tego, co się stwierdza, jak i wobec kogoś, kto temu zaprzecza. Wydaje się 
przeto, że miejsce programowej nieufności naturalisty (czy emotywisty) względem 
widzenia intuicjonisty oraz postawy równie programowego podnoszenia przez intui- 
cjonistów intuicji do rangi jedynego, ostatecznego (wyłącznego) źródła i kryterium 
wiedzy etycznej winna zająć wzajemna troska o znalezienie jakiegoś dodatkowego 
kryterium kontrolnego dla rezultatów osiąganych w  drodze bezpośredniego widze
nia. W każdym zaś razie samo stwierdzenie — jako faktu poznania — paradoksu 
widzenia i niewidzenia czegoś winno zostać uznane raczej za niepokojący problem 
i punkt wyjścia poszukiwań zmierzających do wszechstronnie zadowalającego jego 
rozwiązania aniżeli za punkt dojścia i zajęcie definitywnego stanowiska, a chyba 
już wcale nie za okazję do wzajemnego obrzucania się epitetami „ślepca” czy „schi
zofrenicznego pewniaka” lub „iluzjonera”. Klasyczną próbą pokazania tej sprawy 
jako problemu jest w  dziedzinie literatury pięknej powieść J. Steinbecka Na wschód 
od Edenu. Refleksja nad tym problemem wyłania bardziej szczegółowy problem 
eksperta w dziedzinie moralności (Platona i Arystotelesa „dobry człowiek”, „elita” 
D. Rossa), jak również problem racjonalności naturalnej wiary i zaufania widzeniu 
cudzemu oraz racjonalności niedowierzania widzeniu własnemu.

6 K. Wojtyła posługuje się w  odpowiednim kontekście również określeniami 
doświadczenie moralne w sensie przedmiotowym i doświadczenie moralne w  sensie 
funkcjonalnym. Problem doświadczenia w  etyce, „Roczniki Filozoficzne”, 17(1969), 
z. 2, s. 5—24.
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rakter oraz epistemologiczny charakter doświadczenia moralnego w wy
różnionym już znaczeniu. Ścisłe jednak powiązanie wyróżnionych ele
mentów sprawia, że trudno ich opis i charakterystykę przeprowadzać 
jakoby w izolacji.

W zawartości moralnego datum trzeba przede wszystkim wyróżnić:
1. to, c o bezwzględnie powinienem (powinieneś, powinien, powinni), 

czyli treść powinności lub treść powinną, treść tego, co aktualnie zadane 
do bezwzględnego spełnienia;

2. to, ż e bezwzględnie powinienem (powinieneś, powinien, powinni), 
czyli fakt powinności, to że w  ogóle coś — jak np. teraz to oto — po
winienem; że w ogóle jestem przedmiotowo uwikłany w sytuację równie 
przedmiotową, tj. określającą się i mnie w niej jako kogoś, kto stoi ciągle 
wobec zadanych m u do spełnienia zadań, bez najmniejszego wpływu na 
przedmiotowe i treściowe ich ukształtowanie, co najwyżej dysponując 
możnością sprzeniewierzenia się im wolnym aktem;

3. to, że b e z w z g l ę d n i e  powinienem to, co powinienem (powi
nieneś, powinien, powinni), czyli sposób, w jaki powinienem to, co po
winienem; sytuacja ta m. in. określa się przedmiotowo i mnie w jej 
ramach jako wezwanego do spełnienia określonych zadań, lecz nie do ich 
określenia ani tym bardziej do uzależnienia powinności ich spełnienia 
od pewnych fakultatyw nie przeze mnie samego stawianych warunków 
(celów, upodobań, zamiarów);

4. to, że to, co bezwzględnie powinienem (powinieneś, powinien, po
winni), jest powinnością określonego c z y n u  w  sensie co najmniej 
podjęcia określonej decyzji, postanowienia, tj. aktu angażującego skądinąd
— do tego przejdziemy w dalszej charakterystyce moralnego datum — 
totalnie człowieka-osobę (wolność, poznanie prawdy, poznanie samozwrot- 
ne). Trzeba jednak podkreślić, iż w  perspektywie moralnego datum czyn, 
decyzja, nie jest głównym aspektem; jest nim raczej powinność spełnie
nia takiego oto czynu lub też czyn jako powinny i to niezależnie od tego, 
czy został on już czy też dopiero zostanie faktycznie dokonany. Jeśli na
wet zostaje dokonany, nie przestaje w  perspektywie moralnego datum 
być mimo to nadal czynem powinnym, tj. takim, jaki być winien (urze
czywistniony) 7.

7 Dotyczy to równie dobrze tego, co nazywamy postawą moralną o tyle, o ile 
została podjęta (zajęta) aktem angażującym poznanie i wolność oraz o ile została 
podjęta właśnie jako bezwzględnie powinna. Wypada to podkreślić ze względu na 
szczególną łatwość (i częstotliwość) utożsamiania perspektywy moralnej działania 
ludzkiego z perspektywą działania ludzkiego jako działania ludzkiego. Przedmioty 
widziane z obu perspektyw są równoważne, lecz nie równoznaczne. W drugim przy
padku za utożsamieniem dwu różnych treściowo choć identycznych co do zakresu 
przedmiotów idzie w parze utożsamienie etyki z filozofią działania ludzkiego. Można
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Jakkolwiek pomiędzy wyróżnionymi dotąd elementami zachodzi wza
jemne przyporządkowanie oraz egzystencjalne iunctim, to jednak nie 
zawsze było to w ujawniającej analizie faktu moralnego dostatecznie 
zadowalająco uwidaczniane i zaznaczane w jego opisie. Powszechnie wia
domo, że nowożytny odkrywca moralności, Immanuel Kant, wyekspono
wał element bezwzględnej, kategorycznej powinności, uznając go za 
cechę wręcz jedyną i bez reszty konstytuującą datum morale. Element 
treści powinnej uznał za poniekąd obcy moralności, a w  każdym razie 
za przygodnie tylko związany z moralną z siebie samej i niejako dzięki 
samej swej „formie” powinnością, formie, która miała być zarazem jakby 
sama całą swoją „treścią”. Natomiast Scheler w  przesadnej reakcji na 
formalizm Kantowskiego opisu moralnego datum uwydatnił znów element 
treści, aż do uznania jej za element całkowicie niemal wypełniający sobą 
datum  morale i wypierający z niego powinność. Wszystkim prawie stała 
się tu zhipostazowana i zautonomizowana treść wartościowa, wartość 
(Wertmaterie, Wert), coś, co samo w sobie i dzięki sobie już ukształto
wane, domaga się dla swego ewentualnego dopełnienia w realnym świę

tu mówić o swoistym psychologizmie (naturalizmie). Utożsamia się bowiem tutaj 
przedmiot aktu decyzji: to, co powinne (to, jaka winna być decyzja), z samym aktem, 
uważając teorię filozoficznie wyjaśniającą ten akt -— a więc antropologiczną — za 
teorię etyczną. Skądinąd należy jednak podkreślić dogłębny związek powinności 
(aspekt moralny) z aktem człowieka-osoby jako człowieka (aspekt antropologiczny). 
Nie tylko dlatego, że wszelka powinność moralna jest powinnością czynu, aktu, że 
jest dalej powinnością czynu ze strony osoby-podmiotu, że jest wreszcie — jak po
każemy — powinnością czynu ze strony osoby-podmiotu względem osoby-przed
miotu. Związek ten okazuje się nadto tak dogłębny dlatego, że za uświadomioną 
bezwzględną powinnością określonego czynu podąża z konieczności sam czyn (choć 
niekoniecznie zgodny z kierunkiem powinności). Wobec napierającej na człowieka 
powinności określonego czynu nie może on bowiem —• odkąd ta powinność została 
uświadomiona, dostrzeżona — nie zająć jakiegoś stanowiska. Musi się opowiedzieć 
„za” albo „przeciw”. Nie ma innego wyjścia, skoro nawet akt wstrzymania odnośnej 
decyzji „za” czy „przeciw” jest także decyzją i przez to samo już także decyzją „za” 
albo „przeciw”. Decydując się nie działać, osoba działa. Jest to charakteryzująca 
jej dynamikę dialektyka wolności i konieczności. Osoba nie może wyjść z kręgu 
działania, działać musi, to jej konieczność. Równocześnie konieczność ta jest ko
niecznością wyboru pomiędzy tym, co zgodne z bezwzględną powinnością lub wbrew 
niej. Osobliwość polega na tym, że konieczność ta, czyli konieczność działania, jest 
koniecznością użycia wolności. Coś bowiem wybrać muszę, choć ode mnie zależy, 
co właśnie z dwojga wybiorę, dobro czy zło. Wszakże mimo ukazanego związku po
między aspektem powinności w odniesieniu do ludzkiej decyzji a samą decyzją 
ludzką jako ludzką (nie może ona nie być in concreto dobra albo zła, bezwzględnie 
powinna albo bezwzględnie niepowinna) są to przedmiotowo różne aspekty i dlatego 
winny być skrupulatnie oddzielane w  refleksji ujaśniającej i wyjaśniającej. Por.: 
S. K a m i ń s k i ,  T. S t y c z e ń ,  Doświadczalny punkt wyjścia etyki, „Studia Phi- 
losophiae Christianae ATK”, 4(1968), nr 2, s. 49 n., 63; J.P. S a r t r e ,  P rzy drzwiach 
zamkniętych, Warszawa 1956, s. 17S.
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cie osób bardziej estetycznego podziwu aniżeli czynnego urzeczywistnie
nia, angażującego totalnie osobę. Jest to raczej obraz zawieszony na wy
stawie „królestwa wartości” (Reich der Werte), aniżeli treściowo okreś
lone zadanie postawione człowiekowi-osobie do bezwzględnego spełnie
nia 8.

Tymczasem doświadczenie moralności ujawnia nam  oba te — sztucznie 
przez wspomnianych autorów rozdzielone — elementy jako realnie 
współdane i egzystencjalnie współzależne. Dotyczy to także trzeciego 
i czwartego z wyróżnionych składników zawartości moralnego datum. 
Doświadczenie moralne pokazuje przede wszystkim, że powinność jest 
zawsze i tylko powinnością czegoś. Poza tym  prosty namysł wystarcza, 
by uznać, iż powinność bezprzedmiotowa, beztreściowa traci po prostu 
rację swego bytu, jest czymś nie do pomyślenia 9. Wbrew także temu, co 
sugerował Kant, doświadczenie nam mówi, że sama powinność i jej cha
rakter uczestniczą w treści pow innej1#. Jeśli tedy wszelka powinność 
jest powinnością czegoś, powinnością przedmiotowo określoną, powin
nością jakiejś treści, to w takim razie powinność bezwzględna jest taką 
z racji takiego, a nie innego jej „przedmiotu”, takiej, a nie innej treści 
powinnej. Otóż ujawniająca się w doświadczeniu moralności treść tego, 
co powinienem, jest taka, posiada taki sens lub wartość, iż jedynie właś
ciwa obiektywnie i należna względem niej postawa zdolnego ją  poznawczo 
ująć i zdolnego do wolnych decyzji podmiotu to postawa bezwzględnej, 
tj. jedynie ze względu na jej samoistny sens czy też na jej wsobną w ar
tość, podjętej czynem aprobaty (afirmacji) u .

8 Por.: A. M u l l e r ,  Die Ontologie der Werte, „Philosophisches Jahrbuch”, 
54(1941)186—213, 321—356; S c h e l e r ,  op. cit., s. 69, 221, 37, 40; H a r t m a n n ,  op. 
cit., s. 120 n.; L ii c k, op. cit., s. 77.

9 Chyba tylko za cenę usamodzielnienia niesamodzielnego realnie elementu. 
Ale to właśnie jest hipostazowaniem jednego z elementów integrujących przedmiot, 
nie zaś poznawaniem przedmiotu w jego integralnej strukturze.

10 Klasyczna filozofia moralna wyraża tę prawdę potocznego doświadczenia mo
ralności formułą „moralitas ex objecto”, nadając w  tym przypadku przedmiotowi 
(treści) znaczenie podstawowego źródła, z którego dany czyn w ogóle czerpie cha
rakter moralny (powinny) i następnie określoną kwalifikację moralną. Co zaś doty
czy Kanta, to w tej kwestii jego oficjalne deklaracje nie zawsze pokrywają się — 
jak się zdaje — z tym, co anonimowo choć „nielegalnie” jest obecne w systemie 
jego filozofii moralnej.

11 Powinnościowy charakter treści moralnej należy zresztą rozważyć nie tylko 
w relacji do osoby-podmiotu, która powinna bezwzględnie czynem ją urzeczywist
nić, ale także w stosunku do osoby, której ta treść właśnie jako jej ze względu na 
nią samą (i niejako z jej powodu) a nie na co innego poza nią jest należna, czyli 
powinna. W tym kontekście okaże się również, iż dana konkretnie jako bezwzględ
nie powinna treść jest podstawą bezwzględnej aprobaty czy bezwzględnej powin
ności określonego czynu niejako tranzytywnie, tj. jako jedynie możliwy sposób afir-
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Afirmacja ta  może przyjąć zasadniczo (i de facto przyjmuje) dwojaką 
postać. W przypadku, gdy treść powinna już została urzeczywistniona, już 
stanowi fakt, afirmacja ta  będzie po prostu bezwzględnie wymaganą apro
batą jego urzeczywistnienia, jego dokonania, czyli tego, że postąpiono tak 
i dlatego jest tak, jak postąpić i być bezwzględnie powinno. W przypad
ku zaś, gdy treść powinna nie jest jeszcze urzeczywistniona, bezwzględna 
dla niej aprobata może się przejawić jedynie w postaci bezwzględnej 
powinności spełnienia czynu, który ją  urzeczywistni, czyli w  bezwzględ
nej powinności określonego tą  treścią zadania do spełnienia. Tego zwłasz
cza momentu najbardziej brak w Schelerowskim opisie moralnego da
tum.

Wydaje się, iż wyłaniającą się przed nami wewnętrznie powiązaną 
strukturę moralnego datum można chyba najtrafniej określić jako „bez
względnie powirme”. Określenie to nie zadowoli zapewne naszych este
tycznych gustów językowych, zdaje się jednak najcelniej utrafiać w te 
elementy moralnego datum, a zarazem w te potoczne intuicje moralne, 
które usiłowaliśmy wydobyć bardziej na jaw, czyli po prostu ujaśnić, 
w przeprowadzonej analizie. Przede wszystkim neutralnie użyte słowo 
„powinne” wskazuje całkiem wyraźnie na  treść, na to, co powinne, nie 
odwodząc przy tym naszej uwagi od tak ważnego dla tej treści momentu,

mowania osoby-przedmiotu ze względu na nią samą. W tym także kontekście nale
żałoby bliżej rozpatrzyć to, co jest, a co nie jest trafne w  spostrzeżeniu Schelera, 
że wartości moralne jako takie nie mogą stanowić celu dążenia, lecz jawią się i są 
realizowane tylko przy okazji (am Rticken der Handlung, am Rticken der Intention) 
decyzji preferujących wartości wyższe nad niższymi (jedne i drugie są przy tym 
pozamoralne). Wydaje się, iż Scheler chciał poprzez to dać na swój — opaczny 
w istocie — sposób wyraz tranzytywności poszczególnych treści powinnych (moral
nych wartości). Owszem, przy jego hipostazującym sposobie pojmowania moralnych 
wartości zatrzymanie intencji na nich samych musiało się wydać wysoce niebez
pieczne (Selbstbespiegelung) dla autentycznie moralnego charakteru samej intencji. 
Schelerowska koncepcja „am Rticken” (przyjęta także przez N. Hartmanna) jest 
jakąś próbą rozwiązania tej trudności, a z drugiej strony wyrazem trafnego wyczu
cia autentycznie moralnego pojęcia miłości. Nieporównanie bliższe prawdy i prost
sze wydaje się jednak uznanie szczegółowych treści powinnych (moralnych wartości) 
za sposoby afirmowania osoby-przedmiotu dla niej samej, a nawet uznanie ich za 
moralne (bezwzględnie powinne) właśnie z racji afirmowania osoby ze względu na 
nią samą, czyli z tytułu urzeczywistnienia miłości samej osoby jako terminus ad 
quem aktów moralnych. Z tego powodu proponowaliśmy w odnośnym miejscu ko
nieczność odróżnienia środka do celu od sposobu afirmowania samego celu. Nie gro
żą tu żadne trudności ani pojęciu miłości, ani jego uszczegółowieniom (szczegółowym 
wartościom moralnym, tj. cnotom), gdy wzięte za cel działania będą rozumiane we 
właściwy sposób (tj. jako „quo”, nie „quod”), a nie hipostazująco. Wówczas bowiem 
tym celem będzie sama osoba, w  taki czy inny tylko (treściowo) sposób afirmowana 
dla niej samej, nie zaś przede wszystkim „chęć przyswojenia sobie określonej war
tości moralnej”, np. miłości (faryzeizm).
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że jest to właśnie treść powinna, tj. treść zadana do spełnienia lub do
magająca się oo najmniej zaaprobowania faktu jej spełnienia. W przypad
ku bowiem, gdy treść powinna jest już urzeczywistniona, nie przestaje 
przez to bynajmniej być nadal powinna. Już przez to samo „powinne” 
góruje nad „powinnością” i odpowiednio nad .„bezwzględną powinnoś
cią”, która łatwo może torować drogę niepożądanym z punktu widzenia 
obiektywnej zawartości moralnego datum bądź Kantowskim hipostazom, 
bądź też czysto psychologizującym konotacjom, utożsamiającym bez reszty 
zawartość moralnego datum z odpowiednim przeżyciem psychicznym. 
Inną zaletę określenia „bezwzględnie powinne” trzeba widzieć w  jego 
bezpośrednim pokrewieństwie z ujęciami językowymi typu „Powinienem 
bezwzględnie to oto wobec...”, „Powinieneś bezwzględnie to oto wobec...”. 
Będzie jeszcze okazja pokazania metodologicznej doniosłości tego pokre
wieństwa. Tutaj zwróćmy więc tylko uwagę, iż wyraz „powinne” w y
jątkowo dobrze nadaje się do spełnienia roli (funkcji) nazwowej transpo
zycji tych wyrażeń zdaniowych, które skądinąd w sposób jedynie właś
ciwy zdolne są ująć i wyrazić ten na wskroś dynamiczny, charakteryzu
jący się obiektywnie wewnętrznym napięciem stan rzeczy, jakim jest 
datum morale. Dlatego właśnie datum morale w swej autentycznej ory
ginalności daje się ująć tylko przy pomocy wyrażeń zdaniowych typu 
„Powinienem bezwzględnie to oto...”. Dotyczy to zresztą nie tylko moral
nego datum jako przedmiotu doświadczenia moralności, ale również sa
mego doświadczenia moralnego w znaczeniu poznawczego ujęcia tegoż, 
i to zarówno w płaszczyźnie odnośnego aktu, jak i jego rezultatu.

Wzgląd na ekonomię języka czyni jednak niezbędnym skracanie wy
rażeń. Z tego względu przekazujemy często funkcje długich formuł krót
szym wyrażeniom nazwowym. Praktyka ta  wydaje się w pełni uzasad
niona i dopuszczalna, o ile tylko korzystający z niej są dostatecznie 
świadomi niebezpieczeństw, jakie mogą zaistnieć w przypadku potrakto
wania tych niby-pojęć czy niby-nazw jako właściwych pojęć czy nazw. 
Ostrzeżenie to  w każdym razie nie jest — jak się wydaje — bezpodstawne 
na tle znanych przykładów hipostazowania pewnych bytowo niesamo
dzielnych aspektów moralnego datum, jak powinność czy wartość, w pra
cach kantystów i niektórych fenomenologów 12. Określenie „bezwzględnie 
powinne” wydaje się już niejako od strony językowej predystynowane do 
pełnienia roli ostrzegawczej przed hipostazowaniem jego sensu. Jako 
wyrażenie użyte rzeczownikowo wskazuje bowiem na ten właściwy mo
ralnemu datum dynamizm, który w swym realnym, konkretnym przeja
wie może być ujęty i wyrażony tylko „słowem”, tj. zdaniowo. Wskazu

1! Klasycznym przykładem jest tutaj N. Hartmann przypisujący wartościom 
idealną bytowość wsobną na sposób idei Platona. Por. op. cit., s. 120 n.

137



jąc nań „bezwzględnie powinne” wyraża go jednocześnie „nazwowo” 
stanowiąc przez to jakby jego integrujący, a  skądinąd także uniwersa- 
Mzujący zapis, co z kolei okazuje się nieodzowne, zwłaszcza przy budo
wie teorii moralnego datum. Do tego przejdziemy zresztą w § 2 niniejsze
go rozdziału. W sumie trudno by chyba znaleźć inne określenie mogące 
się wykazać w równym stopniu wymienionymi zaletami, które dawałoby 
w swej treści znaczeniowej równie dobitny wyraz zarówno obiektywnej 
różnicy, jak i obiektywnej więzi treści (wartości) powinnej oraz powin
ności treści, a  zarazem ujawniłoby i specyficzną dynamikę, i treściową 
określoność (statykę) swego „desygnatu”. Do tych zasadniczych zalet na
leży dodać wreszcie jego zwięzłość. Wszystko to przemawia więc za po
zostaniem przy określeniu „bezwzględnie powinne”. W każdym razie 
przyjmujemy je tutaj za punkt wyjścia dla dalszej charakterystyki ję
zykowej analizowanego przedmiotu.

Z uwagi na ukazaną współzależność elementu treści-wartości i ele
m entu powinności można analizę oraz opis moralnego datum przeprowa
dzić równie dobrze „w języku wartości”, jak i w  „języku powinności”. 
Wynik otrzymamy taki sam, o ile tylko będzie się pamiętało — zgodnie 
z regułą integralnego opisu — że chodzi o opis faktu, który przestaje być 
sobą natychmiast, gdy m u się pozostawi, a w  dodatku jeszcze usamo
dzielni, jedną tylko stronę, jeden tylko z integrujących elementów. Obo
jętne też, od której strony rozpoczniemy opis moralnego datum, byle tylko 
nie uważać go za skończony przed odsłonięciem również strony drugiej.
0  przyznaniu pierwszeństwa którejś z nich decydować mogą względy 
natury poniekąd drugorzędnej w  odniesieniu do zawartości samego przed
miotu, jakkolwiek może nie bez znaczenia dla „interesu” poznającego pod
miotu (np. z punktu widzenia potrzeby budowania odpowiedniej teorii, 
zwłaszcza zaś genezy i przylegania do życia samej problematyki etycz
nej, decydującej wszak w ogóle o potrzebie budowania odpowiedniej 
teorii). Z tego względu oddajemy priorytet „stronie powinności”, która 
w ten właśnie sposób — jak się wydaje — daje znać o sobie realnym 
ludziom i pobudza ich do stawiania pytań brzemiennych w etyczną oraz 
w metaetyczną problematykę. A dzieje się tak dlatego, że strona powin- 
nościowa najdobitniej ujawnia dynamiczny aspekt moralnego datum. Tak 
ujęta treść wartościowa przedstawia także najwłaściwiej swój charak
ter: nie jako stan rzeczy godny estetycznej kontemplacji, coś, czemu się 
„należy” co najwyżej bezwzględne upodobanie, lecz jako określone za
danie do bezwzględnej realizacji, jako coś do urzeczywistnienia czynem
1 to bezwzględnie. Przedstawia się zresztą tak nawet wówczas, kiedy już 
została zrealizowana odpowiednim czynem.

Po tych uwagach wracamy do analizy mającej na celu wydobycie
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zawartości moralnego datum. Bezwzględnie powinne jest nie tylko bez
względną powinnością spełnienia czegoś, urzeczywistnienia określonej 
treści (wartościowej). Treść bezwzględnie powinna okazuje się niejako 
tranzy tyw na13. Nie stanowi mianowicie — mimo że jest bezwzględnie 
powinna — ostatecznego kresu (terminus ad quem) odnośnej afirmacji. 
Okazuje się ona raczej sposobem — skądinąd, jedynym — uznawania 
wsobnej wartości, jaką reprezentuje sam człowiek, jego osobowa godność. 
Bezwzględnie powinne nie jest więc tym, co (quod) afirmujemy czynem 
jako przedmiot sam w sobie godny i przez się wymagający takiej afirma
cji, lecz jest tym, przez co (quo). Trzeba po prostu zauważyć i uznać, że 
bezwzględnie powinne jest zawsze bezwzględnie powinnym:

5. p r z e z  k o g o ś ,  a zarazem
6. w o b e c  k o g o ś .

Te dwa elementy musimy zatem dopisać do czterech dotąd wyróżnionych 
w naszym opisie moralnego datum. Nie ma: powinienem, powinieneś, 
powinien, bez: ja, ty, my, a nadto zarazem bez: wobec ciebie, wobec 
mnie, wobec was. Osoba występuje zawsze w zawartości moralnego da
tum i to zawsze w  podwójnej roli, naw et gdyby to była ta  sama osoba, 
np. własna. Wówczas przyjmie ona po prostu dwie różne funkcje: funk
cję „ja” i „m nie”, osóby-podmiotu bezwzględnie powinnego i osoby- 
-przedmiotu bezwzględnie powinnego. „Powinienem ja  to oto bez
względnie wobec mnie (siebie)” lub odpowiednio „Powinieneś ty  to oto 
bezwzględnie wobec ciebie (siebie)” itd. Cały zatem dotąd nakreślony 
obraz macierzystej sytuacji moralnej należy umieścić na  płaszczyźnie re 
lacji między osobami i traktować jako specyficzny ich przypadek. Oczy
wiście, 'sens i „podmiotu”, i „przedmiotu” jest tu  całkowicie zdetermi
nowany przez pozycję osoby jako terminus a quo i term inus ad quem z 
uwagi na bezwzględnie powinne, które z kolei określa się odpowiednio 
poprzez swe odniesienie zarazem do osoby-podmiotu i do osoby-przed- 
miotu. Tak zatem człowiek-osoba jest współdana jako podstawa tego 
wszystkiego, cośmy dotąd ujaśnili w zawartości moralnego datum. Ale
— dodajmy — współdana w całkiem określonym aspekcie, a dokład
niej — w dwu aspektach14 wzajemnie sobie odpowiadających poprzez

13 Por. przypis 11.
14 W tych właśnie aspektach wzajemnie sobie odpowiadających i wzajemnie 

się dopełniających doświadczenie moralności jest doświadczeniem człowieka. Nie jest 
jednak ono doświadczeniem człowieka jako człowieka, nie jest nawet ściśle do
świadczeniem działania (czynu, decyzji) człowieka jako człowieka. I pierwszego, i dru
giego dotyczy bowiem tylko we właściwym dla siebie aspekcie. To już inna sprawa, 
że aspekt ten najbardziej dogłębnie odsłania samego człowieka, organizuje także 
w odpowiedni sposób — rzec można — wszystkie pozostałe aspekty ludzkiego byto
wania, zwłaszcza zaś implikuje to, co skądinąd jest przedmiotem doświadczenia
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bezwzględnie powinne. Aspekty te  wyznaczają specyficzny sposób „wbu
dowania” bezwzględnie powinnego w  osobę-człowieka, który zresztą, jak 
wiemy skądinąd, jest, a  w  każdym razie może być, przedmiotem osob
nego, autonomicznego doświadczenia, doświadczenia człowieka jako czło
wieka.

Osoba-podmiot jako terminus a quo bezwzględnie powinnego to ktoś 
przede wszystkim wyposażony w zdolność poznania go i wykonania. 
Zdolności te są jednak tylko implikacjami osoby jako podmiotu w  moral
nym datum, a nie jej istotą jako tego podmiotu. Innymi słowy, zrelaty- 
wizowanie bezwzględnie powinnego do osoby-podmiotu zakłada kogoś, 
kto jest wyposażony we wszystkie konieczne a zarazem wystarczające 
warunki do wystąpienia w roli sprawcy. Nie trzeba dodawać, że mieści się 
tu  intelektualna skala poznania, wolność w  zakresie inicjatywy działania, 
związana z tym odpowiedzialność za działanie lub niedziałanie czy za 
takie albo inne działanie 15.

Bezwzględnie powinne odsłania nam osobę-podmiot nie tylko jednak 
i nie przede wszystkim jako podmiot „dorównany” czy uzdolniony do 
urzeczywistniania, tj. sprawiania (czynem), treści powinnnej, ale przede 
wszystkim i wprost jako podmiot bezwzględnie zobowiązany do jej urze
czywistnienia jako do właściwego sobie zadania. Od tej strony zatem bez
względnie powinne odsłania nam osobę jako osobliwą potencjalność, taką, 
która jest bezwzględną powinnością spełnienia określonych czynów, a 
nie tylko prostą możnością ich spełnienia. Czyn, poprzez który osoba- 
-podmiot urzeczywistnia bezwzględnie powinne, okazuje się równocześnie 
w świetle moralnego datum aktem, poprzez który osoba działa jako osoba, 
tj. jako ktoś, kto do tego czynu jest powołany, i to bezwzględnie. Odmowa 
czynu równałaby się bowiem odmowie uznania tego, co się już poznawczo 
zaaprobowało. To wprowadzałoby stan wewnętrznego rozdarcia. W świetle 
tegoż datum trzeba by być nieosobą, mniej niż osobą, aby stanąć poza za
kresem bezwzględnie powinnego. To wzajemne przyporządkowanie oso
by-podmiotu i bezwzględnie powinnego (commensuratio ad personam- 
-subjectum) w aspekcie podmiotu już sam dostatecznie objawia na wskroś 
osobowy, personalny charakter moralnego datum.

Czyn, poprzez który osoba-podmiot urzeczywistnia bezwzględnie po-

człowieka jako człowieka, a co bada na swym terenie antropologia filozoficzna. 
Równoważne z tym twierdzeniem jest, że doświadczenie moralne zachowuje autono
mię względem doświadczenia antropologicznego. Nie zakłada bowiem tego doświad
czenia, jakkolwiek sam przedmiot doświadczenia moralnego jest wbudowany w 
przedmiot doświadczenia antropologicznego.

15 Rozróżnienia te należy ■— oczywiście — traktować względnie. I tak np. de
cyzja, by nie działać lub działać, okazuje się skądinąd, w  innym układzie, decyzją 
pomiędzy działać tak lub inaczej.
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winne i do którego przez to samo jest bezwzględnie powołana, jednak 
stanowi nie tylko akt osoby jako osoby, lecz zarazem akt osoby względem 
osoby. Bezwzględnie powinne odsyła samym sobą również ku osobie- 
-przedmiotowi. Można nieco upraszczając powiedzieć, że bezwzględnie 
powinne odsyła ku osobie-przedmiotowi przede wszystkim treścią powin- 
ną, tak jak ku osobie-podmiotowi, osobie-sprawcy, odsyła przede wszyst
kim powinnością urzeczywistniania treści. Odpowiednio do tego można 
dodać, iż osoba-podmiot zostaje odesłana ku bezwzględnie powinnemu 
jako osobliwa potencjalność, podczas gdy osoba-przedmiot — jako oso
bliwa godność i jego bezpośrednia ra c ja 13. Podobr^e bowiem, jak bez
względnie powinne nie jest pełne w sobie i nie daje się opisać bez osoby- 
-sprawcy, tj. kogoś, kto winien je bezwzględnie spełnić, urzeczywistnić, 
tak samo też jest ono w sobie niekompletne i nie można pominąć w jego 
ujaśniającym opisie osoby-przedmiotu, której taka właśnie treść j e s t  
w o g ó l e  powinna, t a k a  treść jest powinna i t a k ,  b e z w z g l ę d n i e  
powinna. Zrelatywizowanie bezwzględnie powinnego do osoby-przedmio
tu odsłania w tym  aspekcie osobę jako kogoś wyposażonego w odpowied
nią rację czy tytuł, ze względu na który i z powodu którego treść bez
względnie powinnego jest i może być tylko taka, a nie inna oraz jest 
i może być tylko tak właśnie, tj. bezwzględnie, jej powinna, należna. Co 
więcej, odsłania też powód, dla którego ooś takiego jak bezwzględnie po
winne w ogóle może mieć miejsce, może obiektywnie zachodzić. To właś
nie znaczy „bezwzględnie powinne osobie-przedmiotowi”. I znów już 
tylko pleonazmem będzie dodać: „od (każdej) osoby-podmiotu”. Czyn za
tem urzeczywistniający bezwzględnie powinne, okazuje się w świetle 
moralnego datum aktem, poprzez który osoba-podmiot afirmuje czy też 
aprobuje godność osoby jako osoby, czyli osobę jako osobę. W świetle 
tegoż datum okazuje się, że bezwzględnie powinne w aspekcie swej treści 
jest po prostu sposobem, tak  albo inaczej treściowo ukształtowanym, afir- 
mowania osoby jako osoby. Niezależnie tedy od takiej czy innej kon
kretnej lub szczegółowej postaci tej treści będzie ona sobą — i o tyle 
tylko zmieści się w zakresie bezwzględnie powinnego — o ile będzie 
wyrazicielem i  nosicielem jednego: afirmacji osoby dla osoby, dla jej 
właściwej godności, a więc afirmacji osoby już nie ze względu na cokol
wiek poza nią samą, lecz właśnie na nią samą. W tym sensie rzeczona 
treść to jedynie możliwy i dlatego także bezwzględnie powinny sposób 
afirmacji osoby jako osoby. Wszelka bowiem inna treść już by tą  afirma-

16 Dwom różnym funkcjom osoby wzglądem bezwzględnie powinnego odpo
wiada w bezwzględnie powinnym dwojaka jego rola: że jest w  ogóle powinnością 
treści oraz że jest treścią powinną. Podkreślamy jednak, że rzeczy tych nie wolnkj 
oddzielać, można tylko różnie rozkładać akcenty na tym samym bezwzględnie po
winnym osobie od osoby.
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cją — z definicji — nie była, a nawet musiałaby dyskredytować osobę, 
uwłaczać jej najbardziej dogłębnie, bo w tym, przez co ona jest tym, 
czym jest — osobą.

Znamienne przy tym, że ten aspekt osoby, tj. właściwa jej godność, 
odsłania się dopiero w doświadczeniu moralnym. Nie jest on poza tym 
doświadczeniem dany jako aspekt określający obiektywnie co, jak i że w 
ogóle jest jej jako osobie od wszystkich osób-podmiotów, (a więc i od sie
bie samej w dopełniającym aspekcie osoby-podmiotu) powinne 17. To wza
jemne przyporządkowanie bezwzględnie powinnego i osoby w aspekcie 
osoby-przedmiotu, tj. w aspekcie godności osoby jako bezpośredniej ra
cji bezwzględnie powinnego (commensuratio ad personam-obiectum, ad 
dignitatem personae), od nowej strony i jeszcze dobitniej niż w przypad
ku osoby-podmiotu odsłania osobowy, personalny charakter moralnego 
datum.

Przeprowadzana analliza pozwala na uzupełnienie dotychczasowej 
charakterystyki moralnego datum. Możemy je teraz określić jako „bez
względnie powinne osobie przez osobę”. Ponieważ — jak pokazano —* 
bezwzględność powinnego osobie przez osobę płynie wprost z godności 
samej osoby, przeto formułę tę można jeszcze skrócić i bez szkody dla 
jej treści wyrazić przez „powinne osobie przez osobę”, a naw et przez „po
winne osobie”. Wydaje się skądinąd, że utrafim y w sedno tego, co poto
czna intuicja znaczeniowa, utrwalona wiekową tradycją moralnoobycza- 
jową, (która wciąż nieodmiennie upomina się o bezinteresowność w Sto
sunkach międzyosobowych), wiąże ze słowem miłość, jeśli przyporządku
jem y tę szacowną nazwę właśnie -owym (w takB. czy inny sposób treściowo 
upostaciowanym) aktom afirmacji osoby jako osoby dla niej samej. W 
efekcie takiego językowego zabiegu możemy zawartość moralnego datum 
wyrazić po prostu w -postaci postulatu osobowej miłości lub „normy per- 
sonalistyczjnej” 18. I znowu nie m a potrzeby dodawać, że jest to postulat 
czy mor ma w samej swej treści i w  swym charakterze kategoryczna. Ana
liza ujaśniają-ca moralnego datum  ukazuje nam zatem przykazanie mi
łości w  jego różnorakich „konkretnych wcieleniach” jako pierwszy i pod
stawowy fakt doświadczenia moralnego, a ,tym sam ym  jako punkt w yj
ścia Wszelkiej dalszej wyjaśniającej go refleksji e tycznej19.

17 Tak np. bynajmniej nie musi zawierać etycznej konotacji znana skądinąd 
formuła „persona — aliąuid perfectissimum in entibus”. Dla wyznaczenia jej takiej 
ontycznej rangi wystarczy bowiem odniesienie osoby do świata nieosób. Por. B. P a s 
c a l ,  Myśli, Warszawa [brw.], s. 144.

18 Por. K. W o j t y ł a ,  Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962.
** Chcemy to zaznaczyć wbrew przeważającym dotąd ujęciom, jakoby norma 

miłości stanowiła dopiero końcowy punkt dojścia refleksji etycznej. W proponowa
nym tu ujęciu jest ona raczej oczywistością faktu nie oczywistością wniosku w sen
sie wyprowadzenia jej z ogólnej teorii człowieka bądź sformułowania na podstawie
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I znowu od tej strony okazuje się raz jeszcze personalny charakter 
moralnego datum . Wszak o miłości można mówić tylko w świecie osób. 
Jedynie osoba może być jej podmiotem i przedmiotem. Osoba to ten, kto 
jest 'zdolny i zobowiązany zarazem bezwzględnie do miłośdi, oraz ten, kto 
jej godny, komu ona się godzi, komu jest pełnoprawnie należna, powin
na. Jeśli dodamy, że osoba jako osoba spełnia dogłębnie właściwą sobie 
potencjalność jedynie w aktach urzeczywistniania bezwzględnie powin- 
nego osobie jako osobie, to znaczy to po prostu, że jej bezwzględnym po
wołaniem jest m iłość20. ,

znajomości człowieka. Stanowisko nasze różni się również od poglądu tych, którzy 
byliby gotowi przyjąć przykazanie miłości w  charakterze punktu wyjścia etyki na 
zasadzie ogólnej normy analitycznie oczywistej (np. jako jedna z treściowych inter
pretacji zasady „Bonum est faciendum”). Stanowisko takie głosi — jak się zdaje — 
W. Kluxen. Usiłuje on na tej podstawie uzasadnić tezę, że św. Tomasz stał na sta
nowisku metodologicznej autonomii etyki. (Por. W. K 1 u x e n, Philosophische 
Ethik bei hl. Thomas von Aąuin, Mainz 1964). Dalsze wywody wskażą, w  jakim sen
sie można, a w jakim nie można podzielać tego stanowiska. Tu tylko krótko zazna
czamy, iż nasza sugestia znrierza ku temu, że „norma miłości” nie jest nam bezpo
średnio dana jako sąd ogólny analitycznie oczywisty, ale że chwytamy ją w  jej 
konkretnych „wcieleniach”, czyli w  doświadczeniu moralności. W tym sensie jest 
ona oczywistością faktu, nie zaś oczywistością analizy pojęć ogólnych. Owszem, jej 
ogólne, dorównane (w formie zasady) ujęcie jest już rezultatem ujaśniającej reflek
sji — przykład jej daliśmy wyżej, a metaetyczną charakterystykę przedstawimy 
w § 2 niniejszego rozdziału — opartej na konkretnych danych. Przejście od kon
kretu do ogółu nie dokonuje się jednak tutaj na drodze indukcji uogólniającej — 
choć także i na tej drodze można dojść do tej samej ..treściowo (choć metodologicznie 
różnej) konkluzji (np. T. Kotarbińskiego treść tezy o spolegliwym opiekuństwie) — 
lecz właśnie aktem ujaśniającej intuicji, która z kolei w  swym charakterze nie jest 
czymś różnym od doświadczenia, a nawet jest tymże doświadczeniem, jedynie odpo
wiednio nastawionym przez teoretyczną „ciekawość” i odpowiednio zreflektowanym. 
J. Kalinowski wypowiada swój pogląd na temat analityczności tez etycznych zbyt 
ogólnikowo, fty można było się do niego wyraźniej ustosunkować poza uwagą, że 
właśnie problem stanowi, jaka wiedza jest założona i w  jaki sposób przechodzi się 
od niej do formułowania zdań analitycznie oczywistych. Por. J. K a l i n o w s k i ,  
Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960, s. 92 n.

20 Trudno to kwestionować, jeśli się pamięta, że 1° moralność jest najbardziej 
dogłębnie zakorzeniona w  człowieku-osobie i najbardziej totalnie obejmuje czło- 
wieka-osobę, gdyż dotyczy człowieka zarazem i jako osoby-podmiotu, i jako osoby- 
-przedmiotu. Nie należy przy tym sądzić, że odniesienie osoba-podmiot — osoba- 
-przedmiot stanowi relację dopiero międzyosobową, jest to bowiem relacja już we- 
wnątrzosobowa (ja — mnie, ty — ciebie). W związku z tym także nasza charaktery
styka moralnego datum zachowałaby swój walor nawet w  przypadku istnienia jed
nej jedynej osoby-człowieka. I w  tym przypadku bowiem osoba-podmiot staje wobec 
bezwzględnej powinności afirmowania osoby-przedmiotu, tj. godności, którą zastaje 
tym razem w sobie. Stajemy tu wobec faktu niemożności zrezygnowania z siebie. 
„Nie mogę z siebie zrezygnować”. „Nie możesz z siebie (ciebie) zrezygnować”. „Na
wet gdybyś sam to de facto uczynił, nic by stąd nie wynikało dla tego, kogo 
sobą obiektywnie reprezentujesz i z uwagi na co obiektywnie jestem ci winien mi-
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Przeprowadzona dotąd analiza zawartości moralnego datum  rzuca nie
co światła na jego ontyczno-strukturalny charakter, a  dalej i na sam 
sposób jego poznawczego ujęcia — na doświadczenie moralne. Wydaje 
się, że szczególnie ważny w tym aspekcie jest ujawniony co dopiero jego 
relacjonalny charakter. Cała mianowicie swoista zawartość faktu moral
nego okazuje się z punktu wadzenia onłologiczno-kategorialnej systema
tyki czymś między osobami. Jest relacją i to zresztą — jak widzieliśmy
— relacją złożoną, tj. odniesioną do podstawowej, międzyosobowej rela
cji; amchlitektoniką odniesień w ram ach i na fundamencie podstawowego 
odniesienia osoby-podmiotu i osoby-przedmiotu. Nie trzeba dodawać, jak 
wielką wagę posiada to stwierdzenie d la określenia „sposobu bycia” mo
ralnego datum. Określenie tego sposobu zawiera się zresztą w samym 
już tym stwierdzeniu. Wiadomo, że tak  jak na  treść relacji rzu tu je treść 
jej kresów — dlatego niepodobna inaczej zdefiniować relacji, jak tylko 
poprzez jej term iny — tak też i ontyczny charakter kresów relacji rzu
tu je zasadniczo na  ontyczny charakter samej re lac ji21. W naszym kon
tekście jedno domaga się szczegółowego podkreślenia: relacja wyznaczona 
przez konkretne, realnie istniejące osoby — a o innych nic nie wiemy —

łóść”. Ja i ty jesteśmy dla siebie nawzajem „przedmiotami” (będąc nimi także skąd
inąd i dla siebie) i równocześnie „podmiotami”. Poza tym moralność 2° dotyczy 
wprost realizacji (aktualizacji, która w  przypadku osoby dokonać się może tylko 
poprzez jej czyn, akt osoby-podmiotu) najwłaściwszej dla człowieka-osoby potencjal- 
ności, albowiem potencjalności w  tym, co człowieka współdefiniuje (osoba-podmiot), 
a nadto potencjalności, która aktualizuje się przez czyn wobec „czegoś”, co także 
człowieka-osobę jako człowieka współdefiniuje (osoba-przedmiot, godność). Trzeba 
tedy powiedzieć, że doświadczenie moralne, jakkolwiek nie jest doświadczeniem 
człowieka jako człowieka po prostu, lecz tylko jego aspektu, to jednak odsłania taki 
punkt widzenia, który daje najgłębszy wgląd w  ludzką kondycję. Można rzec dla
tego, że antropolog-filozof najbardziej interesujących rzeczy o człowieku dowiedzieć 
się może dopiero od etyka. Rzecz znamienna, iż na swój sposób wyraził to również 
Kant, nadając „faktowi czystego rozumu praktycznego”, tj.- kategorycznemu impe
ratywowi, znaną formułę „Traktuj osobę zawsze jako cel, nigdy jako środek do cze
goś poza nią samą”. Ten fakt wyjściowy jego etyki rzuca określone światło, 
a nawet odsłania człowieka od wybitnie charakteryzującej go strony. Osobliwe i god
ne uwagi, że dla Kanta jest to mimo wszystko coś do stwierdzenia. Por. roz
dział III, § 2 niniejszego studium. „Ukryte doświadczenie moralne”. Por. V. B r o a d, 
Die Ich-Du-Beziehung ols Erfahrungsgrundlage der Ethik, Munchen 1967.

21 Jest to jeden z kanonów ogólnej teorii definicji. Już inna sprawa, że pewne 
samoistne byty nie odsłoniłyby nam nigdy tych stron, poprzez które współkształtują 
dany stosunek, jak tylko poprzez ten stosunek. I tak dla wielu osoba o nazwisku 
Wojciech Żywny „znaczy” coś w ogóle dopiero ze względu na jej stosunek do Fry
deryka Chopina. Chodzi o stosunek nauczyciel-uczeń. W tym kontekście należałoby 
bliżej rozważyć, w  jakim sensie doświadczenie moralne jest doświadczeniem czło
wieka i w  jakim stosunku doświadczenie moralne pozostaje do doświadczenia czło
wieka jako człowieka. Okazją do takich rozważań może być np. znane twierdzenie 
Jana Ewangelisty: „Kto tnie miłuje, ten nie zna”. Por. 1 Jan, 4, 8.
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jest i może być tylko relacją realną, konkretną. Taki też jest „sposób by
cia” moralnego datum. Można więc prowadzić różne dociekania na  temat 
wewnętrznego rozczłonkowania relacji, jaką przedstawia datum morale, 
ale nie można kwestionować jego realnego charakteru, odkąd się stwier
dziło jej obustronne zakotwiczenie w  realnie egzystujących osobach, w real
nie obiektywnej potencjalności osoby-podmiotu i w realnie obiektywnej 
randze bytowej osoby-przedmiotu. Bezwzględnie powinne poza egzysten
cjalnie koniecznym związkiem z realnymi, a  więc konkretnymi osoba
mi, trac i po prostu swą bytowość i w raz z nią specyficzną dla siebie treść. 
Poza tym  związkiem oraz kontekstem ono po prostu nie jest, a  więc i nie 
jest sobą, l  inie mogłoby być doświadczane. Je s t jednak doświadczane. 
Jest też doświadczane jako „wbudowame” w realne i  konkretne osoby, 
do tego stopnia, że ibez konkretnie istniejących „ja”, które wobec innych 
konkretnych „ja” („ty”) coś określonego bezwzględnie powinny, bez
względnie powinnego nie ima. Nieznane też byłoby — jak jest znane — 
jego pojęcie. Zresztą nie miałoby komu być znane. Wszak „ja” powinno 
bezwzględnie cokolwiek, zna bezwzględnie powinne, przeżywa je i urze
czywistnia albo nie, o ile jest „ja”. Jest zaś „ja”, o ile w  ogóle jest, o ile 
istnieje. O ile zaś istnieje, istnieje realnie, konkretnie. „Ja” nie-realne, 
nie-konkretne jest fikcją „ja”.

Doświadczenie moralności ujawniając bezpośrednio wewnętrzny 
związek bezwzględnie powinnego z realną pozycją i rolą osoby pokazuje 
nam niejako coś koniecznego w  samym sposobie bycia swego przedmiotu 
we właściwej mu strukturze, co obiektywnie zmusza nas do takiego wła
śnie ujęcia ontycznego charakteru moralnego datum. Pokazuje nam ono 
w samym swym  przedmiocie warunek, bez którego nie byłoby po pro
stu dla niego przedmiotu i bez którego — w  konsekwencji — ono samo 
nie mogłoby mieć miejsca. Nie byłoby doświadczenia moralności. A prze
cież ono jest. Skoro tak, trzeba przyjąć wszystkie jego przedmiotowo ko
nieczne racje, przede wszystkim zaś realne istnienie osób jako kresów 
fundujących i współtworzących przedmiot doświadczenia moralności: da
tum morale.

Datum morale jako relacja międzyosobowa uczestniczy w charakterze 
realnym istnienia swych kresów. Nie można więc bezwzględnie po winne
mu odmawiać realności, konkretności. Uczestniczy ono jednak w realnym 
istnieniu swych kresów na sposób relacji, dodajmy jeszcze, na sposób re 
lacji jedynej w swoim rodzaju, zupełnie swoistej. Wykazała to już do
tychczasowa analiza ujawniając pierwotność, nieredukowalność tego oso
bliwego „układu treści” jaki przedstawia sobą samyim datum  morale. Nic 
tedy dziwnego, iż realność takiej relacji jest także swoista. Wiemy Skąd
inąd, że istnienie realizując daną treść, wnosząc w n ią od siebie niejako 
realność, równocześnie przyjm uje od niej coś, przez co staje się istnie
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niem różnym od istnienia innych treści. Nie można tego nie wziąć pod 
uwagę przy bliższej charakterystyce „sposobu bycia” moralnego datum.

Bezwzględnie powinne będąc — jeśli nie we wszystkich, to przynaj
mniej w wielu przypadkach — czymś do urzeczywistnienia, nie jest fak
tem w zwykłym tego słowa znaczeniu **. Owszem, z punktu widzenia em- 
pirystycznego zrównania tego, co rzeczywiste, z faktycznym *s (zmysłowo 
stwierdzalne zmysłami zewnętrznymi czy wewnętrznymi) powinne w 
wyszczególnionym znaczeniu byłoby czymś zgoła nierzeczywistym. Rze
czywiste byłoby co najwyżej psychiczne przeżycie powinności. Ocalenie 
realności powinnego dokonywałoby się tu  zatem przez przeniesienie go 
w rejon szczególnego przypadku tego, co faktyczne: w sektor świadomo
ści psychicznej, w rejon jej szczególnych aktów. Wówczas też cała — rzec 
można — rzeczywistość powinnego wyczerpywałaby się bez reszty w fak
tycznych przeżyciach powinności jako sui generis aktach psychicznych. 
Wówczas też jedynie uprawnlioną „etyką” byłaby teoria tych aktów jako 
określona gałąź psychologii.

Otóż zarówno takie ujęcie etyki, a przede wszystkim jej przedmiotu, 
trzeba uznać za obarczone błędem redukcji in aliud genus, błędem psy- 
chologizmu moralnego i — odpowiednio — etycznego 24. Mechanizm tego

88 Nawet zresztą w przypadku urzeczywistnienia nie jest tylko faktem w zwyk
łym sensie i nie przestaje z tego powodu być bezwzględnie powinnym. I wówczas 
bowiem cechą wyróżniającą ten fakt moralny jest to, że on jest już — tym razem — 
taki właśnie, jaki być bezwzględnie powinien.

** Zdarza się to jednak nie tylko etykom, którzy oficjalnie głoszą empiryzm.
*4 Por. rozdział IX, § 2. Wydaje się, że jest to nazbyt wielki okup za tak ciasno

określoną realność. Ceną jest tu wraz z heterogenizacją faktu moralnego odebranie 
etyce jej swoistego charakteru. Pod ogólnie pojęte genus błędu psychologizmu należy 
podciągnąć również stanowisko tych, którzy uznają za właściwy przedmiot doświad
czenia moralności i etyki akt ludzkiej decyzji. Nic nie stoi na przeszkodzie budowaniu 
filozoficznej teorii ludzkiego działania. Jest ona potrzebna. Nie wydaje się jednak, by 
była to etyka i aby mogła ją zastąpić. W każdym razie poza zakresem i obrębem tej 
teorii pozostałaby realność najżywiej ludzi z racji moralnych obchodząca, dla której 
trzeba by budować osobną teorię. Przykładem redukcji etyki do filozoficznej teorii 
decyzji jest propozycja M.A. Krąpca, przedstawiona w  artykule Przeżycie moralne 
a etyka, „Znak”, 17(1965)1129—1146. Jako „pierwotny fakt moralności” uznaje się tam 
„przeżycie moralne”, czyli „stany psychiczne”, które nazywają się „powzięciem de
cyzji dokonania lub niedokonania czegoś”. Zob. s. 1129. Warto zaznaczyć, że dla tra
dycji tomistycznej właściwe jest podejście odmienne od tu przedłożonego. Uznaje ona 
za punkt wyjścia etyki riie akt decyzji jako akt (actus humanus), lecz jego moralność 
(moralitas actus humani), tj. akt ludzki jako dobry lub zły moralnie, czy też jako 
moralnie powinny lub niepowinny. Przedmiot etyki więc to nie „decydować się” (akt), 
lecz to, „na co się winno lub niewinno decydować” (przedmiot aktu). Nie jest — jak 
się wydaje — uzasadniona obawa, by tak określony punkt wyjścia etyki trzeba było 
umieścić w  porządku intencjonalnym i tym samym zrezygnować z realizmu przed
miotu etyki, a dalej — z jej doświadczalnego (empirycznego) charakteru. Wszak po
winności spełniania odnośnych aktów nie ustanawia się dopiero aktywnością poznaw
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błędu polega formalnie na niedostatecznym uwzględnieniu różnicy pomię
dzy aktem (świadomości, przeżycia poznawczo-wolicjonalnego) a jego 
przedmiotem, merytorycznie zaś — na zapoznaniu pewnych treścio
wych elementów nieodłącznie towarzyszących samej powinności i z  nią 
Współprzeżywanych. W pierwszym przypadku chodzi o niedostrzeżenie 
różnicy pomiędzy przeżyciem powinności jako aktem, a bezwzględnie po- 
winnym jako przedmiotem tego aktu. Krótko można powiedzieć: nie dość 
wyraźnie rozróżnia się tu  pomiędzy powinnością a jej przeżyciem lub 
pomiędzy powinnością daną skądinąd zaWsze w przeżyciu powinności a

czą, lecz ją jedynie — i już — odkrywa jako charakterystyczną dla bytu ludzkiego 
realną możność (powinność) ziszczenia się, tj. jako bytowy, ontyczny — choć w tym 
przypadku człowiekowi tylko właściwy — appetitus naturalis. Nie widać też żadnych 
przedmiotowych powodów, by tej realności nie można było wprost doświadczać. 
Przeciwnie, o możności jej doświadczenia mówi właśnie sam fakt jej doświadczenia, 
fakt doświadczenia bezwzględnie powinnego, czyli bezwzględnej powinności spełnia
nia określonych czynów. Godna uwagi jest tutaj współczesnego tomisty J. de Finan- 
ce’a analiza ontycznej struktury appetitus naturalis idąca torem myśli św. Tomasza 
z Akwinu. „Le repport de l’appetit a la realite concrete se trouve tres Jreąuemment 
affirme chez saint Thomas, et le plus souvent par contraste avec le caractere notion- 
nel de la connaissance. Tandis que cette derniere a lieu par la reception d’une formę 
plus ou moins elaboree, l’appetit tend vers la chose en soi (in ipsas res). Saint Tho
mas ne manąue jamais de rappeler ici la remarąue du Philosophe: Bonum et malum 
sunt in rebus, sed verum et falsum sunt in mente”. In II sent., d. 39, q. 1, a. 2; III, 
d. 27, q. 1, a. 4; S. th., I, q. XVI, a. 1; q. LXXXII, a. 3; De Ver., q. XXI, a. 1. Zob. 
J. de F i n a n c e, Etre et agir dans la philosophie de Saint Thomas, Rome 1960, roz
dział II „Le realisme de l ’appetit”, s. 195. Stwierdzalny doświadczalnie właściwy by
tom appetitus naturalis, tj. ich realne skierowanie do właściwego im aktu, okazuje 
się w ostatecznym wyjaśnieniu boskim imperium immanentnym całej stworzonej 
naturze* nie wyłączając oczywiście człowieka. „Sicut homo imprimit denuntiando 
quoddam interius principium actuum homini sibi subjecto, ita etiam Deus imprimit 
toti naturae principium propriorum actuum”. S. th., I—II, q. XCIII, a. 5. Na margi
nesie tej wypowiedzi Tomasza zauważa de Finance: „Mais il faut aller plus loin, car 
le commandement d’un homme ne peut, par lui-meme, s’interioriser parfaitement 
dans celui qui le reęoit; le seul cas ou 1’imperium depouille toute apparence d’une 
contrainte c’est lorsqu’il procede du supreme legislateur. Mais alors aussi la loi pro- 
mulguee dans la conscience coincide avec 1’inclination imprimee dans la naturę”. Zob. 
op. cit., s. 184. Cóż więc bardziej naturalnego jak tejże realności doświadczać? Czyż 
nie ona właśnie dana nam jest wprost jako swoisty fakt w odnośnych aktach tzw. 
praktycznego poznania konkretnego, czyli w  aktach sumienia? Trafnie więc konklu
duje de Finance: „C’est l’experience du devoir qui permet la connaissance la plus 
profonde du dynamisme naturel”. Por. też J. M a r i t a i n ,  Morał Philosophy, s. 431, 
436; J. de F i n a n c e ,  Ethica generalis, Romae 1963, s. 56. Doświadczenie takiej real
ności jest -— rzecz zrozumiała — doświadczeniem faktu osobliwego i dlatego zdumie
wającego. Nic dziwnego, że prowokuje on do stawiania pytań pod swym adresem
i tym samym do budowania dla niego ostatecznościowo wyjaśniającej teorii. To ten 
właśnie fakt — inna sprawa, że a limine opacznie zinterpretowany — sprowokował 
Kanta do napisania K ry tyk i praktycznego rozumu.
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samym przeżyciem powinności. Przedmiotem etyki, a bardziej podstawo- 
wo: doświadczenia moralności, jest tylko to pierwsze, drugie natomiast to 
przedmiot psychologii moralności. O błąd ten zresztą bardzo łatwo, zwa
żywszy że bezwzględnie powinne dane jest zawsze i tylko w przeżyciu 
powinności. Z tego jednak bynajmniej nie wynika, iż się bez reszty do te
go przeżycia sprowadza. Błąd ten  jest tego samego rzędu, co 'Utożsamie
nie zielem, danej zresztą również zawsze i tylko w .odnośnym przeżyciu, 
z przeżyciem zieleni. Należy się go zatem tym  bardziej strzec, zwłaszcza 
że na jego konto pracuje tendencja — dogmatyczna w  gruncie rzeczy — 
uznawania za przedmiot naukowego doświadczenia jedynie tego, co 
zmysłowo (fiiizyczniie) stw ieidzalne i spraw dzalne25.

W przypadku drugim chodzi o pewne fakty, których nie można nie 
uznać, a których uznanie domaga się z kolei uznania wspomnianej różni
cy. Wśród tego rodzaju faktów należy wymienić przede wszystkim zna
ne i wielostronnie analizowane przypadki stwierdzania omyłek czy błę
dów odnośnie do przeżywanych powinności, przypadki tzw. sumienia 
prawego lub błędnego. Rezultatów tych analiz niepodobna nie uiznać. 
Zbyt moono są ugruntowane w rzeczywistości. Mają też za sobą autorytet 
zmagazynowanego doświadczenia moralnego, tzw. sumienie zbiorowe. 
Należy tu  .także współprzeżywana wraz z przeżyciem powinności troska
o jej właściwe uchwycępieco do treści powinnej, o trafne rozpoznanie te
go, co się powinno. Otóż, gdyby powinne utożsamiało się z samym tylko 
przeżyciem (gdyby było, jak powie Scheler, tylko „rozlaną emocją”), 
wówczas sama możliwość ozegoś w rodzaju błędnego czy prawego sumie
nia byłaby niedorzeczna26. Tymczasem są to realności powszechnie 
stwierdzone. Każda też de facto przeżywana powinność musiałaby być 
„słuszna”, ponieważ każda byłaby po prostu „poza słusznością i niesłusz
nością”, „poza dobrem i złem” 27.

Otóż jeśli nie chcemy zignorować tych towarzyszących przeżywanym

25 Osobny problem to możliwość wskazania jakiegoś kryterium kontrolnego 
z drugiej ręki, tj. poza — niejako — samym doświadczeniem moralnym, które by 
mogło w jakiś sposób poręczać jego obiektywność. Sprawa ta nie jest — jak się w y
daje — całkiem beznadziejna. Wrócimy do niej w  § 3. W każdym razie warto tu 
dodać, że skądinąd trzeba umieć dostrzegać również ograniczoność zasięgu metod 
fizykalnego kontrolowania doświadczenia, tzw. pierwszych jakości zmysłowych. Por. 
I n g a r d e n ,  op. cit., s. 281, 286 n.

26 Tak jak skądinąd niemożliwe byłoby błędne sumienie, tj. jednostkowy sąd 
praktyczny indywidualnego podmiotu o powinności własnego postępowania, gdyby 
ono samo dla siebie stanowiło jedyne i ostateczne kryterium, gdyby kryterium dla 
jego oceny nie leżało poza nim samym.

27 Orzeczniki w rodzaju „słuszny—niesłuszny”, „dobry—zły” byłyby tu bezprzed
miotowe. Oczywiście, eliminujemy z góry czysto utylitarne znaczenie tych orzeczni
ków jako leżące na przedpolu dyskutowanej sprawy.
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powinnościom realności, musimy uznać różną od samego przeżycia po
winności obiektywną powinność, czyli bezwzględnie powinne, obiektyw
nie warunkujące wspomniane fakty, w  świetle którego możliwe się staje 
w ogóle subiektywne przeżywanie czegoś takiego jak powinność, a na
stępnie -ocena tych przeżyć wedle przeciwstawienia: słuszne i niesłuszne, 
właściwe i niewłaściwe. Ale właśnie uznanie tego jest już tożsame z uzna
niem różnicy pomiędzy aktem  i przedmiotem aktu, pomiędzy przeżyciem 
powinności a powinnością daną w przeżyciu powinności.

Skoro jednak już uznajem y konieczność wyodrębnienia bezwzględnie 
powinnego od ak tu  przeżycia, to dalszym problemem, jak i tu  można po
stawić i jaki się stawia, jest określenie ontycznego statusu tego przed
miotu. Czy na przykład nie trzeba go scharakteryzować jako idealny? 28 
Dla rozstrzygnięcia tego pytania miarodajne są już wyżej uzyskane wy
niki. Z przeprowadzonej analizy wiiadomo, że bezwzględnie powinne jest 
czymś między osobami, jest relacją międzyosobową. Wiemy także, iż to 
„między” można, a  naw et trzeba rozumieć również tak, że chodzi o prze
ciwstawianie na zasadzie osoba-podmiot — osoba-przedmiot w tej samej 
osobie *®. Osoba zaś stanowiąca podstawę bezwzględnie powinnego jest 
kimś realnym , konkretnym . Już samo to starczy, by definitywnie w yklu
czyć idealizującą interpretację bezwzględnie powinnego, ku jakiej skła
niają się czołowi reprezentanci etyki fenomenologicznej: Husserl, Scheler 
czy N. Hartmann. Przeprowadzona analiza pokazując, że bezwzględnie 
powinne jest „wbudowane” w fundujące je  realne osoby, okazuje — jak 
się zdaje — tym  samym nie tylko zbędność, ale wręcz błędność hipote
zy idealnego bytu dla bezwzględnie powinnego jako przedmiotu przeży
cia powinności.

Nie ma zatem problem u i nie może go być, czy bezwzględnie powinne 
jest realne, lecz tylko, jaką ono jest realnością. Tak więc sam obiektyw
ny sposób bycia moralnego datum  nie pozwala się ani zredukować do 
faktycznych procesów psychicznych, ani umieścić poza obrębem realnej 
rzeczywistości. Stawianie dysjunkeji: albo empiryczny fakt psychiczny, 
albo istnienie idealne, skazuje na  chybione z góry ontyczne zakwalifiko
wanie bezwzględnie powinnego z powodu błędnie określonej sytuacji le
maty cznej. Ontyczny status moralnego datum jest jednym z tych przy
padków, które każą nam uznać, że to, co realnie istniejące, może mieć po

28 W kategorii idealnego bytowania usiłują umieścić obiektywność przedmiotu 
przeżyć moralnych niektórzy fenomenologowie. W swej propozycji widzą oni jedyną 
alternatywę wobec empirystycznego psychologizmu. Nie wydaje się jednak, by traf
nie określali dotyczącą tej sprawy sytuację lematyczną. Por. przypis 2.

29 Ma to zresztą — jak się zdaje — miejsce również wtedy, choć niejako dalszo- 
planowo, gdy ta międzyosobowa relacja dotyczy jako terminus a quo i ad quem oso
by — drugiego jako drugiego (ty — ciebie).
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prostu różne przejawy. Właśnie rzetelny realizm oraz empiryzm wymaga
ją  uznania tego pluralizm u i niewychodzenia w przypadku stwierdzenia 
jakiegoś swoistego, unikalnego przejawu rzeczywistości poza jej obręb, 
lecz tylko uznania w bycie tej swoistej postaci, nieredukowalnej do in
nych jej przejawów. W tym  też sensie — ale tylko w tym! — można 
i trzeba w przypadku treści określającej fakt moralny stwierdzić specy
ficzną jej realność lub — co na jedno wychodzi — tożsamość bezwzględnie 
powinnego z bytem albo jeszcze inaczej — identyczność „powinien” z 
„jest”, oczywiście na rzecz tego pierwszego.

Jedynie też tak ontycznie scharakteryzowana powinność daje się bez
kolizyjnie zharmonizować a nawet zidentyfikować z tą, która jest nam 
dana w  odnośnych przeżyciach poznawczo-wolicjonalnych, zwłaszcza w 
przeżyciach zwanych sumieniem 30. Jaw i się ona tam  zawsze jako rzeczy
wistość zastana, jako realność stawiająca nieusuwalny opór naszej wol
ności, przy tym  jednoznacznie określona, realność, której aktem wolno
ści można się co najwyżej sprzeniewierzyć, lecz której aktem  tym nie 
można anulować, tak jak niepodobna jej nim kreować. Jaw i się ona za
razem jako realność konkretna. Powinność nie-istniejąca realnie — lub 
tylko czysto przeżyciowa — nie byłaby w stanie zdać sprawy z wyżej 
wymienionych, ewidentnych realności31.

Moralne „powinien” stanowi tedy specyficzną postać „jest”, swoi
sty, nieredukowalny iprfcejaw szczególnego dynamizmu bytowego czło- 
wieka-osoby. Tego „powinien” do niczego nie można sprowadzić ani zni
kąd wyprowadzić. A przecież je znamy! Wiemy więc o nim wprost z do
świadczenia i tak  tylko możemy o nim wiedzieć. Jeśli nie chcemy się 
z nim w ogóle rozminąć, pozostaje nam tylko jedno — ująć je w jego 
konkrecie równie konkretnym sądem: powinienem, powinieneś, powi
nien. Wszelka inna kategoria poznawczego ujmowania tej realności mu
siałaby się po prostu z nią rozminąć. Wskazuje na to sam przedmiot 
dany w  doświadczeniu moralnym, mówiąc niejako nie tylko o sobie, 
ale i o doświadczeniu, które go odsłania, a  naw et określając poprzez sam 
swoisty dla siebie sposób bycia obiektywne warunki, jakie musi spełnić 
poznanie, będące właśnie jego poznaniem. Istnieje tu  coś w  rodzaju 
świadczenia sobie wzajemnych usług: doświadczenie odsłania nam  przed
miot, a ten  z kolei odsłania (jego) doświadczenie. Wskutek tego „sprzęże
nia zwrotnego”, tej obiektywnie danej korelacji między przedmiotem 
a jego poznawczym ujęciem możemy wszcząć refleksję nad nimi tylko 
od środka, od wewnątrz. Ale pierwszy impuls i powód do niej daje

80 Przyjęto odróżniać indywidualny sąd praktyczny o swoim własnym postępo
waniu od takiegoż sądu o cudzym postępowaniu. Tylko pierwszy nazywa się sumie
niem.

3ł Por. analizy w §§ 1 i 2 rozdziału I niniejszej rozprawy.
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wprost uobecniający się wobec nas „bezrefleksyjnie” przedmiot — bez
względnie powinne. Już samo to wyznacza perspektywę realizmu poznaw
czego jako jedynie właściwą dla kwalifikacji punktu wyjścia etyki.

Sąd: powinienem, powinieneś, jest więc sądem realnym, a także kon
kretnym: stwierdza swoistą, konkretnie daną rzeczywistość, dodajmy, 
rzeczywistość między- czy wewnątrzoBobową, która jednak w tym  „mię
dzy” czy „w ewnątrz” dotyka totalnie świata osobyS2.

Mówiąc, że bezwzględnie powinne ujmujemy zawsze sądem realnym 
d konkretnym, nie możemy jednak przeoczyć centralnego momentu tej 
charakterystyki doświadczenia moralnego. Jest nim to, że bezwzględnie 
powinne ujm ujem y właśnie sądem. Trzeba tu  wskazać na daleko idące 
podobieństwo do poznania istnienia, którego również nie można ująć 
w pojęciu, lecz tylko w sądzie szczególnego rodzaju, w  tzw. sądzie egzy
stencjalnym 33. Analogia czerpie w tym  przypadku podstawę stąd, że 
„powinien” jest — jak  już stwierdzono — szczególnym przypadkiem 
„jest”. Tak więc jak konkretne istnienie przedmiotu można ująć tyllko i 
wyrazić sądem typu „X istnieje”, „X je!st”, tak też i konkretne stany po- 
winnościowe — a o innych nic nie wiemy — można ująć tylko wprost

32 To „między” okazuje się bowiem zakorzenione w samej kondycji osoby-czło- 
wieka (conditio humana), a zarazem kondycję tę objawia. W związku z tym zakorze
nieniem trzeba zauważyć, że nie należy ani też nie trzeba reizować owego „między” 
(relacji, jaką samym sobą przedstawia bezwzględnie powinne) dla zagwarantowania 
mu obiektywności. Wydaje się, iż zbyt przesadna troska o realność relacji' popycha 
niektórych do tego, by jej byt wzmocnić przez jego usamodzielnienie, przez nadanie 
mu niezagrożonej przez psychiczno-empiryczne widzimisię idealnej, jakoby substan
cjalnej egzystencji w  odrębnym świecie. (Ein ideales An-sich-sein der Werte N. Hart- 
manna). W gruncie rzeczy próba ta ignoruje najmocniejszy — bo faktyczny — spo
sób bycia, poprzez który jest realnie zagwarantowana obiektywność bezwzględnie 
powinnego: „wbudowanie” w realność osoby-podmiotu i osoby-przedmiotu, we w łaś
ciwą im dynamikę i statykę. Realność relacji jest realnością co prawda „tylko” 
relacji, ale nie mniej rzeczywistą od tego, co ją realnie funduje, w  co jest owa rela
cja realnie wkorźenióna. Bezwzględnie powinne nie jest oczywiście bytem samo
dzielnym, bytem w  znaczeniu substancji. Ale nikt nie odmówi obiektywnej realności 
przyporziądkowania bytu potencjalnego do odpowiedniego mu aktu — przynajmniej 
jeśli nie jest mu obcy realizm właściwy m. iń. filozofii klasycznej. Bezwzględnie 
powinne to w języku metafizyki realnie diane przyporządkowanie potencjalności 
właściwej osobie-podmiotowi do odpowiedniego aktu względem osoby-przedmiotu. 
Poza tym realnie danym kontekstem działania nie istnieje żadne „ja”. W tym właś
nie stanie szczególnym, lecz realnie obiektywnym odsłania nam człowieka doświad
czenie moralne. Realista "w klasycznym stylu nie powinien więc w  tym podejściu 
widzieć umieszczania przedmiotu etyki w  rejonie świadomości. Oczywiście poszcze
gólne akty każdorazowo ziszczają tę realnie daną potencjalność. Aktów tych (tj. de
cyzji) doświadczamy, ale nie znaczy, że nie doświadczamy również realnie danej, 
specyficznej dla człowieka potencjalności (czyli bezwzględnej powinności) tego aktu. 
Dowodem choćby fakt jej doświadczania. Por. przypis 24.

33 Por. E. Gri 1 s o n, Byt i istota, Warszawa 1963, s. 217—259.

151



i wyrazić sądem powinnościowym typu „Powinienem to oto...”, „Powi
nieneś to oto...”. I jak ująć istnienie przedmiotu konkretnego sądem 
egzystencjalnym znaczy doświadczyć istnienia przedmiotu, tak też ująć 
konkretny stan  powSnnościowy sądem powinnościowym znaczy doświad
czyć powinności.

Jak każdy sąd, tak też i sąd odnoszący się do doświadczenia moralne
go można traktować bądź jako ak t Stwierdzenia bezwzględnie powinnego, 
bądź jako wytwór tego aktu, co z kolei może się wyrazić językowo w 
formie zdania powinnościowego 3ł.

Jak wreszcie każdy autentyczny sąd, tak też i sąd wyrażający do
świadczenie moralne jest w pełni sądem w znaczeniu logicznym. Przy
sługuje mu kategoria prawdy, gdy zgodnie z obiektywnym stanem  rze
czy stan ten stwierdza 3S. Jak  w przypadku każdego sądu, tak i tu  obo
wiązują też określone kryteria jego uznawania. W przypadku sądu po
winnościowego kryterium  to stanowi bezpośrednia oczywistość empi
ryczna. Z tego powodu właśnie jedynie te sądy nadają się na przesłan
ki, tj. tylko one mogą być punktami wyjścia etyki. Czy ta oczywistość 
empiryczna starcza, czy można na niej poprzestać i czy możliwe są jakieś 
dodatkowe dla niej kryteria kontrolne — oto problem, przed którym 
właśnie stoimy. Trzeba bowiem odróżnić problem wskazania bezpośred
nich kryteriów, pozwalających na oddzielenie prawdziwych sądów po- 
winnościowych od błędnych, od problemu ostatecznego uprawomocnie
nia prawdziwych sądów etycznych 36.

84 Na temat zdań praktycznych, ich definicji i klasyfikacji pisze J. K a l i n o w 
s k i ,  op. cit., s. 53—76.

15 G. K a l i n o w s k i ,  Le probleme de ta verite en morale et en droit, Lyon 
1967.

*• W związku z pierwszym mówi się również o tzw. prawdzie praktycznej. Obej
muje ona m. in. kategorię sądów podpadających pod zakres pojęcia tzw. sumienia 
niepokonalnie błędnego, a czerpiących swą „prawdziwość” z właściwie ukierunkowa
nej na dobro woli, czyli z tzw. dobrej lub prawej woli. Jest to zresztą jedyny przy
padek, w  którym człowiek kreuje — w najmocniejszym tego słowa znaczeniu — sam 
dla siebie prawo, którego ma być następnie wykonawcą. Paradoks sytuacji polega na 
tym, że czynić to może jedynie będąc w błędzie, sądząc, że w  nim nie jest, a zatem 
sądząc także, iż wcale nie jest twórcą, lecz tylko odkrywcą prawa. W niniejszej 
pracy chodzi przede wszystkim o sprawę ostatecznościowego uprawomocnienia sądów 
etycznych, legitymujących się prawdziwością, rozstrzygniętą już w zasadzie w opar
ciu o doświadczenie. (Na temat połączenia sądów etycznych ogólnych z sądami wy
rażającymi doświadczenie konkretnych stanów powinnościowych w  § 2 niniejszego 
rozdziału). Jaki sens może posiadać ostateczne uprawomocnienie sądów etycznych? 
Chodzi o to, by ostatecznie wiedzieć, dlaczego jest — lub może być — tak, jak się 
doświadcza. Dodać trzeba, iż okoliczność, że swoiście realny charakter bezwzględnie 
powinnego dany jest nam zawsze niejako od wewnątrz, subiektywnie, nie musi a li- 
mine dyskredytować obiektywizmu doświadczenia moralnego. Trzeba bowiem zdać 
sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej zewnętrzne realności, jak np. te, które bada
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Charakterystykę zawartości i „sposobu bycia” moralnego datum  jak 
również charakterystykę doświadczenia moralnego chcemy uzupełnić je
szcze paroma uwagami. Jeśli — jak  pokazano — „powinien” okazuje się 
przypadkiem „jest” stwierdzalnym jedynie wprost, to jasne okazuje się 
także, iż nie można od „jest” przejść drogą zabiegów formalnologicznych 
do „powinien”. A jednak doświadczenie uprawnia nas do traktowania 
„powinien” jako osobliwego przypadku „jest”, a zatem do uznania ści
słego iunctim jednego z drugim. W związku z tym  powstaje pytanie, co 
jest, a co nie jest realnym  pytaniem  w tzw. problemie przejścia od „jest” 
do „powinien”. Czy wykluczenie możliwości przejścia logicznoformalne- 
go wyczerpuje już wszelkie ewentualności koniecznego powiązania jedne
go z drugim? Czy wreszcie wobec metodologicznej osobliwości sytuacji,

fizyka, tak samo są w  końcu dane zawsze i tylko subiektywnie. Zauważmy dalej, iż 
pod tym względem sytuacja powinności i sądów powinnościowych nie jest gorsza od 
istnienia oraz sądów egzystencjalnych. O jednych i drugich bowiem na równi można 
twierdzić z uporem, że przecież także one jawią się nam zawsze i tylko „na horyzon
cie świadomości”. Jak jednak okoliczność, że wszystko, co nam dane, jest nam dane 
„na horyzoncie świadomości”, nie jest dostatecznym powodem, by zaczynać od twier
dzeń o świadomości rzeczy, a nie od twierdzeń o rzeczy, tak też nie widać powodu, 
by etyka miała zaczynać od świadomości powinności, a nie od bezwzględnie powin
nego. Jeżeli zaś idzie już o zestawienie z sytuacją metafizyka, to etyk może się do
datkowo powołać na okoliczność, która praktycznie wzmacnia realizm jego punktu 
wyjścia, a mianowicie na to, że interesujący go przedmiot bardziej jeszcze przedmio
towo nachodzi z zewnątrz na podmiot (nie tylko zresztą poznania, ale i wolności), 
aniżeli nachodzi człowieka przygodność istnienia. Wydaje się nawet, iż etyk nie bez 
racji może powiedzieć, że samo istnienie i jego przygodność narzucają się człowieko
wi bodaj najmocniej wówczas, gdy jawi się jako analogon etyczny, tj. w  postaci 
stwierdzenia ze strony człowieka bezwzględnej powinności spełniania czegoś jako 
właśnie bezwzględnie powinnego. W tym najdobitniej — jak się zdaje — przejawia 
się nieposiadanie się przez siebie i istnienie istnieniem „od” i „ku”. Godne uwagi jest 
spostrzeżenie M.A. Krąpca, że sąd: „Dobro należy czynić”, jest równoważny twier
dzeniu o przygodności bytowej człowieka. (Por. op. cit., s. 1143). Jeżeli zaś idzie 
o subiektywność i wewnętrzność doświadczenia moralnego w  przeciwstawieniu do 
możliwości uzewnętrznienia fizycznego doświadczenia barw, to warto zauważyć, że 
obiektywizmu poznania koloru przedmiotów wcale nie zaczęliśmy respektować dopiero 
z chwilą odkrycia fizykalnych metod określania barw. Pozostaje także pytanie, czy 
fizykalnie określa się jeszcze to, co wolno nazwać barwą, i czy przy odczytaniu kon
trolnego wyniku nie trzeba się odwołać w końcu także do intuicji, w  innym nieco 
jej rejonie. Nie można też nie doceniać tego, iż jedynie dzięki możliwości spojrzenia 
również od wewnątrz na pewne prawidłowości dane zewnętrznie jesteśmy dopiero 
w  stanie osiągnąć właściwe ich rozumienie. I tak np. jedynie dzięki temu, że mamy 
możliwość od wewnątrz, a więc subiektywnie doświadczać stosunku sprawstwa (po
wodowania czynu), stajemy się zdolni pojąć właściwy, tj. obiektywny, sens zasady 
przyczynowości. Nie posiadając tej jedynej w  swym rodzaju okazji wglądu od środka 
w  jej mechanizm, nie moglibyśmy prawdopodobnie w  ogóle wyjść w  tej sprawie 
poza czyste „post hoc”. Por. E. G i l s o n ,  Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 
1958, s. 91.
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że „powinien” można wprost stwierdzić tylko, problemem istotnie real
nym nie okaże się kwestia przejścia nie tyle od „jest” do „powinien”, ile 
od „powinien” jako przesłanki, do „jest” jako ewentualnej głębszej ra
cji dla „powinien”? Pytanie to wydaje się tym  bardziej aktualne, że je
dynym modus procedendli dla teorii, która ma za zadanie wyjaśnienie 
faktów, tj. dla teorii, której przesłankami są zdania empiryczne, pozosta
je redukcja, w  sensie dobierania adekwatnej racji dla stwierdzanych 
wprost następstw.

Jeśli dalej — „powinien” jest szczególnym przypadkiem „jest” i jeśli
— jak pokazano — „powinien” stanowi o specyfice moralnego datum  jako 
przedmiotu doświadczenia moralnego, to w  takim  razie pod rygorem 
zniweczenia lub przynajmniej rozminięcia się z oryginalną zawartością 
moralnego datum  musi się wykluczyć zabiegi mające na celu wyłączenie 
istnienia z jego obrębu. Wziąć bowiem tutaj poza nawias przedmiotu do
świadczenia moralnego „jest”, to zabrać tem u przedmiotowi „powinien", 
a więc to, poprzez co jest on tym, czym jest — moralnym datum. Już 
z uwagi na samą możliwość istnienia przedmiotów tak osobliwych w 
swej specyfice jak moralne datum  należy przestrzec przed stosowaniem 
tout cours tzw. redukcji ejdetycznej. Programowe objęcie nią wszystkich 
przedmiotów musiałoby bowiem doprowadzić do sytuacji wyraźnie ko
lidujących z warunkiem bezpośredniości doświadczenia. Nie trzeba do
dawać, że w przypadku stosowania redukcji ejdetycznej do moralnego 
datum zostałoby nam z jego autentycznej zawartości tyle, ile ostałoby się 
—mutatis mutandis — np. z doświadczenia Boga po uprzednim wzięciu 
poza nawias Jego istn ien iaS7.

I wreszcie, jeśli bezwzględnie powinne swój własny status ontyczny 
oraz swą treść zawdzięcza realnem u istnieniu osób, to w takim  razie trze
ba uznać z punktu widzenia doświadczenia moralnego za elementarny 
błąd oddzielenie realnego świata osób od świata wartości. Dlatego rów
nież należy je uznać za podyktowane dogmatycznie przyjętą doktryną 
rozrywanie elementów przedmiotowo i w dodatku koniecznie sobie 
przyporządkowanych. Nie można też nie wspomnieć, iż nie dano dotąd 
przekonującej próby ponownego połączenia elementów, które sztucznie 
od siebie oddzielono 38 nie tylko bez potrzeby, ale wbrew faktom. O to

37 Dato non concesso, że doświadczenie Boga — w  naturalny sposób — jest 
możliwe. Nic dziwnego, że opustoszałe z pełnej treści realnej wnętrze nawiasu wy
pełnia się potem hipostazami. W taki sposób powstaje np. urojenie w rodzaju „ein 
ideales An-sich-Sein der Werte” u N. Hartmanna.

88 Trudno nie przyznać racji Schlickowi, gdy pod adresem tezy fenomenologów 
o obowiązywaniu idealnych wartości w  realnym świecie osób zauważa: „Dobrze więc, 
załóżmy, że tak być może! [To znaczy, że wartości obowiązują]. Co z tego wynika? 
Dokąd to nas prowadzi? Co nas to obchodzi? (podkr. Schlick). Jedyne zainteresowa
nie, jakie moglibyśmy mieć w stosunku do tego świata, byłoby czysto naukowe [...].
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oddzielenie nietrudno jednak, jeśli odejmie się bezwzględnie powinnemu 
scalającą je w  struk turalną jedność klam rę — realne istnienie człowie- 
ka-osoby.

Wydaje się więc, iż przedkładając realnie ujęte doświadczenie mo
ralne nad tzw. ejdetycznie redukujące fenomenologiczne doświadczenie 
moralne (Wesenschau, Wertfuhlen) i biorąc pierwsze za podstawę opisu 
faktu moralnego mamy do odnotowania raczej tylko korzyści. Jakże bo
wiem nie uznać za korzystną tej perspektywy spoglądania na przedmiot, 
która nie tylko odsłania nam  go w  całości, bez okrojeń, ale nadto daje 
wgląd w wewnętrzne powiązania składających się nań elementów, umoż
liwiając tym  samym pełny i przejrzysty, merytorycznie trafny jego opis? 
Taka perspektywa jest nie tylko korzystna, lecz także — zwłaszcza na 
tle konkurujących z nią prób podejścia do przedmiotu — jedynie właś
ciwa, nie tylko warta, lecz jedynie godna wyboru.

§ 2. UNIWERSALIZACJA DANYCH DOŚWIADCZENIA MORALNEGO

Z dotychczasowego opisu zawartości moralnego datum, zwłaszcza zaś 
z charakterystyki jego statusu ontycznego, wypływają dwa ważne dla 
dalszych analiz wnioski.

Jeśli — po pierwsze — o tym, że bezwzględnie powinne jest tym, 
czym jest, decyduje, iż stanowi ono swoistą treść realnie istniejącą, to w 
takim razie datum morale jawi się zawsze i może się jawić jedynie jako 
konkret. Jakkolwiek byśmy zatem dalej nie charakteryzowali naszego do
świadczenia moralności czy doświadczenia moralnego, jedno pozostanie 
już nieodłącznym jego znamieniem: będzie ono zawsze ujęciem treści 
konkretnej, jednostkowej, indywidualnej. Wszelkie więc dalsze charak
terystyki naszego poznania moralnego i etycznego, włączając w to spra
wę swoistych pojęć pierwotnych dla dziedziny moralnej oraz sprawę 
pierwotnych czy też pierwszych sądów ogólnych, zwanych także „ana
litycznie oczywistymi”, muszą się liczyć z tym epistemologicznym fak
tem. Konstatacje te są niezmiernej wagi zarówno dlatego, że w  postulo
wanej przez nas etyce empirycznej nie możemy nie wyjść od tak  właś
nie określonego konkretu oraz jego doświadczenia, jak i dlatego, iż trud
no nam w  odniesieniu do tejże etyki zrezygnować z uniwersalnego cha
rakteru jej twierdzeń. Ta właśnie okoliczność stawia nas jednak wobec

Ale dla życia i działania porządek ten nie miałby większego znaczenia niż np. układ 
gwiazd według ich wielkości czy też uszeregowanie przedmiotów w  kolejności alfa
betycznej ich nazw w  języku Suaheli. Zob. Zagadnienia etyki, Warszawa 1960, s. 140, 
por. również s. 132.
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poważnego problemu metodologicznego odnośnie do takiego określenia 
przedmiotu etyki, które by w zadowalający sposób spełniło zarazem oba 
postulaty.

Jeśli — jK> drugie — o tym, że bezwzględnie powinne jest tym, czym 
jest, decyduje to, iż stanowi ono swoistą treść istniejącą, co znaczy, że 
istnienie tejże treści jest osobliwe ze względu na swoistą treść, której 
istnienie jest realizacją, to w  takim razie datum  morale nie może być 
żadną miarą konkluzją jakiegokolwiek dowodu dedukcyjnego. Datum mo
rale niepodobna w żaden sposób wyprowadzić w drodze logicznoformal- 
nych zabiegów ani z pojęcia bytu  jako bytu, ani z jakiejś ogólnej włas
ności bytu jako bytu, ani z istoty człowieka jako człowieka, ani z jakich
kolwiek przejawów rzeczywistości różnych od samego faktu moralnego. 
Fakt ten  jako znikąd niewyprowadzalne datum  i nieredukowalne do ni
czego residuum może być jedynie ujęty wprost. Może być tylko oczywis
tością doświadczenia, nigdy zaś oczywistością wyniku w sensie logiczno- 
formalnym. Stwierdzeniu temu równoważna jest teza, że etyka nie może 
pozostawać w  stosunku — a więc i powstawać dzięki — dedukcyjnej za
leżności czy to od metafizyki, czy od jakiejkolwiek innej teorii filozo
ficznej lub niefilozoficznej. Pod tym względem — ale też ściśle pod tym 
tylko — należy uznać słuszność znanej tezy Hume’a o nieprzekraczal
nej przepaści pomiędzy „jest” i „powinien” oraz odpowiednio o logiczno- 
formalnej niewyprowadzakiości etyki z ogólnej teorii bytu czy teorii 
człowieka.

Z powyższym idzie w parze inne, pozytywne stwierdzenie, że etyka 
może się metodologicznie ukonstytuować jako teoria jedynie wycho
dząc z własnych danych, ujętych w specyficznym doświadczeniu, z da
nych, które opisuje, a następnie wyjaśnia. Jest to równoważne stwier
dzeniu metodologicznej niezależności etyki od innych dyscyplin, czyli 
jej metodologicznej autonomii, przynajmniej w punkcie wyjścia. Tego 
rodzaju autonomia nie wyklucza zresztą ewentualności — a  być może 
nawet koniecznej potrzeby — wejścia etyki w  trakcie procedury wyjaś
niania faktu m oralnego39 w inne, pozalogicznoformalne związki z wy
mienionymi teoriami filozoficznymi. Skądinąd wiemy, że metodologa 
etyki interesować już może tylko wyjaśnienie o charakterze apodyktycz
nym, koniecznościowym. Otóż w tym stanie rzeczy aktualna staje się 
sprawa mająca wszelkie znamiona metodologicznej osobliwości, miano
wicie sprawa niezbędności — dla celów takiego ewentualnie wyjaśnie

39 O ile w  ogóle, i  o tyle, o ile wyjaśnienie stanie się nieodzowne. Chodzi o w y
jaśnienie wykraczające poza samo ujaśnienie zawartości moralnego datum. Por. 
T. S t y c z e ń ,  Antropologia a etyka, „Zeszyty Naukowe KUL”, 13(1970), nr 4, s. 
35—42.

156



nia —• pozaformalnych związków koniecznych. Nasuwa to zatem znowu 
specyficzne problemy, z którym i musi się jakoś uporać metodolog etyki.

Obu wymienionym zespołom problemów trzeba poświęcić niezbędne 
minimum uwagi. Pierwsza z nich będzie przedmiotem rozważań niniej
szego, druga następnego, ostatniego już paragrafu.

Sprawą łączącą w jedno pierwszą grupę problemów jest właściwe 
ujęcie przedmiotu etyki jako etyki. Nazwijmy go datum ethicum w od
różnieniu od datum morale. Przez datum  ethicum będziemy tu rozumieli 
rezultat takiego zuniwersalizowania danych moralnych (data moralia), 
które obejmując je w całym zakresie równocześnie nie odbierze im n i
czego, co musiałoby z kolei pozbawiać wychodzącą od nich etykę zna
mienia empiryczności i realności. Chodzić więc będzie przede wszyst
kim o to, by operacja uniwersalizowama pozostawiła w  nienaruszonym 
stanie pierwotną, oryginalną konkretność dat moralnych wraz z tym 
wszystkim, co wnosi z sobą pozostawanie poszczególnego datum morale 
„pod aktualnym  istnieniem ”. Uniwersalność datum  ethicum nie może 
być w  żadnym razie okupiona u tratą  jego przedmiotowej realności. Jest 
to — rzec trzeba — warunek sine qua non każdej operacji uniwersali- 
zowania danych moralnych, która chce się liczyć poważnie z realnością 
przedmiotu etyki, a  przez to z realnością i empirycznością samej etyki.

Na wstępie tych rozważań wydaje się wszakże celowe zwrócenie 
uwagi na to, że dla ukształtowania się etyki o statusie epistemologicz- 
nie odrębnej dyscypliny starczyłoby zasadniczo wyjście od jednego je 
dynego stwierdzonego w doświadczeniu faktu moralnego, od unikalne
go datum  morale. Stwierdzenie bowiem choćby jednego faktu nie da
jącego się w żaden sposób sprowadzić do innych już samo w sobie sta
nowi wystarczający warunek i powód budowania dla niego teorii. Od
kąd zaś z tym  stwierdzeniem pojawią się pytania wyrażające zamówie
nie poznawcze na odpowiedzi, bez których pytający nie umie po prostu 
żyć, wówczas budowanie odpowiedniej teorii wyjaśniającej staje się 
wręcz nieodzowne. W przypadku natomiast uwieńczenia tego przedsię
wzięcia pełnym sukcesem mielibyśmy przykład zrealizowania teorii, 
która by cały swój specyficzny „wystrój” epistemologiczny zawdzię
czała bez reszty specyfice tego unikalnego faktu, specyfice jego poznaw
czego ujęcia i specyfice pytań, do których tenże sprowokował. Otóż nie 
widać powodu, by —■ przynajmniej teoretycznie — nie można było bu
dować takiej teorii dla jednego jedynego datum  morale. Znaczy to jed
nak, że epistemologiczny problem etykli mógłby być w zasadzie i sfor
mułowany, i rozstrzygnięty poniekąd niezależnie od sprawy uniwersali- 
zacji punktu wyjścia etyki oraz spraw  związanyoh z określeniem przed
miotu etyki w sensie datum ethicum. Znaczy to także, że problem etyki
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jest już, a w każdym razie mógłby być, określonym problemem episte- 
mologicznym i metodologicznym nawet w przypadku, gdy samą myśl 
budowania etyki „indukcyjnej” czy „ejdetycznej” a la Husserl musie
libyśmy uznać za bezprzedmiotową.

Uwaga powyższa nie ma jednak na celu pomniejszania roli uniwer- 
salizacji w określeniu przedmiotu etyki. Uniwersalność jest sprawą 
wręcz istotną dla etyki, o jaką woła życie. Uniwersalności tej nie można 
tedy usunąć poza jej obręb, a tym  samym poza obręb jej metodologii. 
Dzieje się tak już dlatego, że datum morale realnie nie jest faktem uni
kalnym, lecz raz po raz stwierdzanym, ciągle ludzi nagabującym, a za
razem frapującym, zdumiewającym, niepokojącym, i praktycznie, i teo
retycznie.

Faktycznie, realnie nie jestem  sam i nie tylko ja jako podmiot staję 
wobec mnie jako przedmiotu. Realnie jestem w świecie i znowu realnie, 
obiektywnie jest to przede wszystkim: jestem w świecie osób-podmio- 
tów i przedmiotów zarazem 40. Otóż już z tego powodu, a więc z racji 
realnoprzedmiotowych, datum morale uwielokrotnia się dokładnie do 
tych granic, do jakich rozciąga się świat realnych, konkretnych osób. 
Jest ono przecież — widzieliśmy to już niejako in actu exercito —
— szczególnym doświadczeniem człoWieka-osdby. Z tych też racji, z 
jakich mnie potrzeba teorii moralnego datum, potrzeba jej dla każdego 
innego. Dlatego też niezbędna dla mniie jak i dla wszystkich innych, 
czyli wszystkich doświadczających, jest teoria wszystkich dat moralnych. 
Już samo to nie pozwala na obejście problemu uniwersalizacji danych 
doświadczenia moralnego i zrezygnowania z podjęcia zadania konstruo
wania datum ethicum jako ogólnie określonego przedmiotu etyki.

Datum morale daje jednak podstawę do uniwersalizacji nie tylko i 
nie dopiero z racji •— swego „dorównanego” do świata osób — samego 
uwielokrotniania się w doświadczeniach ludzi. Podstawy ku temu leżą 
już w samej jego egzystencjalnej, realnie danej zawartości. Dlatego na
leżałoby raczej mówić, że moralne datum nie tyle stwarza podstawę — 
w sensie: zezwala na uniwersalizację, ile że do niej przedmiotowo zmu
sza. Wypada to zwłaszcza podkreślić z uwagi na tendencję wiązania 
ogólności z samym tylko sposobem ludzkiego poznawania.

Zauważono już, że datum  morale ujmowane jest w postaci konkret
nych sądów powinnościowych, np.: „Powinienem to oto wobec ciebie”, 
„Powinieneś to oto wobec mnie, jego”. W obu przypadkach i w niekoń
czącym się szeregu podobnych jest — jak widać —- współdane odniesie
nie do drugiego. „Dorównanym” kresem tego odniesienia jest wyraźnie

40 Por. I n g a r d e n ,  op. cit., s. 359.
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granica drugich, czyli granica świata ludzi-osób41. Tu prosta, ujaśnia- 
jąca refleksja starczy, by stwierdzić, że tym  drugim  jest i może być 
każdy, a  zarazem tylko ten, o kim  wolno powiedzieć „ty”, „on” itd. Rów
nież „ja”. O kim zaś wolno to powiedzieć, nie decyduje czyjeś arbitralne 
upodobanie, lecz realna sytuacja przedmiotowo wyróżniająca • ich od 
reszty. Resztę w tym  przypadku stanowi wyraźnie świat rzeczy jako 
różny i przeciwstawny względem świata osób. Dlatego też po prostu 
ulegając wymaganiom obiektywnie danego przeciwstawienia pozostaje 
nam jedynie poznawczo je  uznać. Wymaga tego właśnie realizm, szacu
nek dla faktów. Czynimy to zresztą samorzutnie dając tem u równocześ
nie językowo zobiektywizowany wyraz mówiąc o świecie osób jako róż
nym od świata rzeczy42.

W taki też sposób widząc m oralne datum  sama potoczna, przednau- 
kowa intuicja ludzi, nie czekając bynajmniej na etyków, samoczynnie 
je uniwersalizuje, wyrażając przedmiotową konieczność dopełnienia kon
kretnego „ty” uniwersalnym „każdy” i zarazem czując poznawczą, „pod
miotową” potrzebę dopełnienia „Powinienem to oto wobec ciebie” do
datkiem „i każdego innego na twoim miejscu”. Bardziej jeszcze pod tym 
względem diagnostyczne wydają się przypadki „Powinieneś to oto wo
bec mnie”, zwłaszcza zaś te spośród nich, w których wyrażam y jak 
gdyby zaniepokojenie o urzeczywistnieniu „treści” nam powinnej ze 
strony drugiego, a jednocześnie troskę o niego samego, o właściwe jego 
postępowanie. Wówczas to, rozglądając się niejako za argumentem  sto
sownym dla przekonania partnera, bez wahania wskazujemy na niego 
samego w uniwersalnej klasie osób, do której i on obiektywnie należy — 
czego zanegowania po nim się nie spodziewamy — by na tej podstawie 
móc mu zakomunikować, że „to oto” byłoby bezwzględną powinnością 
również każdego innego „na twoim miejscu”. Chcemy niejako w taki 
sposób zasugerować, iż to poniekąd przypadek tylko, że dana konkret
nie sytuacja jego właśnie, czyli tę oto osobę-podmiot z zakresu wszyst
kich osób-podmiotów, „wyróżniła” zobowiązując do czegoś, co byłoby 
takim samym obowiązkiem każdej innej osoby, mej własnej nie wy
łączając.

41 Osoba jako osoba-przedmiot okazuje się jedynie „dorównaną”, tj. ani nie 
„kulejącą”, ani nie „skaczącą” (L. Petrażycki), racją bezwzględnie powinnego (miłoś
ci) w  sensie treściowym tego ostatniego. Czy jest ostateczną racją również jako faktu 
(że miłować należy) w sensie racji nie wymagającej już dalszej racji i czy — w  
związku z tym — tezy etyki ujaśniającej nie wymagają już dalszego wzmocnienia ich 
asercji —> to problemy, które będziemy rozważać w  § 3.

<2 Należałoby tu dodać „wartościowo różnym od świata rzeczy”. Chodzi o aspekt 
stosunku osoby do rzeczy widoczny z perspektywy doświadczenia moralnego. Tylko 
bowiem to doświadczenie te strony odsłania.
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Nie chodzi tu  o sprawę prawomocności czy skuteczności zwłaszcza 
tego typu argumentacji w konkretnych przypadkach. Ale sam fakt ko
rzystania z niej, odwoływania się do niej czy posługiwania jej mecha
nizmem niedwuznacznie wskazuje na to, że konkretne datum morale 
ujawnia równocześnie swą uniwersalną panoramę, że w konkrecie, wraz 
z nim i poprzez niego dany jest jakby uniwersalny jego wymiar. Kon
kre t ten ujawnia przy tym  najwyraźniej granicę uniwersalizacji: pokry
wa się ona najdokładniej z granicą świata osób. Tu także tkwi głębsza 
podstawa zauważonej na  wstępie niniejszego paragrafu potrzeby budowa
nia teorii moralnego datum  dla wszystkich osób i o nich wszystkich 
(czyli w tym aspekcie ogólnie ważnej). Właśnie zwykły człowiek z ży
ciowej potrzeby samorzutnie buduje taką ogólną teorię moralnego da
tum uniwersalizując najpierw konkret po to, by go móc potem zaraz 
„teoretycznie” już „wyprowadzić” z uniwersalnej klasy. Okoliczność, 
że to w ogóle czyni oraz że czyni to w taki sposób, wskazuje, iż obok 
życiowego zapotrzebowania na ogólnie ujęty problem moralności i na 
ogólną jej teorię widzi ku temu podstawy w samym datum morale, w 
samym konkretnie zawsze danym przypadku.

Osobliwie wymowna pod tym względem jest również potoczna prak
tyka stawiania własnego „powinienem” w pozycji uniwersalnego „po
winno się” dla utwierdzenia się w przekonaniu o jego autentycznie mo
ralnym charakterze. Z tej właśnie potocznej praktyki korzystał Kant 
dla formułowania swej teorii kategorycznego imperatywu. Niezależnie 
jednak od celu, dla jakiego praktyka ta jest używana czy nadużywana, 
sam fakt jej stosowania wskazuje na „konieczne warunki swej możli
wości”, na realną dla siebie podstawę w samym datum  morale.

Otóż istotnie godne jest uwagi, iż zawsze i tylko każdy inny umiesz
czony na moim miejscu lub na twoim miejscu, czyli tylko ktoś, kto mnie 
lub ciebie może tu zastąpić, jest w stanie zachować nienaruszony obraz 
macierzystej sytuacji moralnej. Obraz ten zachowuje wyłącznie i jedy
nie ktoś ze świata osób, zarazem każdy z tego świata zachowuje go ta
k im 43. W ten sposób konkretnie dany fakt moralny odsłania nam  bezpo
średnio swą uniwersalną niejako panoramę. Nie jest więc tak, że dany 
nam wprost „ogół” pozwala z siebie wyprowadzić dopiero „konkret” (de
dukcja, „sylogizm praktyczny”), nie jest też tak, że z ,konkretu” wno

48 Wystarczy — stosując odpowiedni eksperyment myślowy — podstawić nie- 
osobę w miejsce osoby, by zburzyć swoistą sylwetkę przedmiotową moralnego datum, 
jak — z drugiej strony — przekonać się, iż pewne ubogacające kwalifikacje doda
wane do osoby, w rodzaju: Murzyn, robotnik, profesor, nic do tego obrazu nie przy
dadzą (w tym sensie są w  terminologii L. Petrażyckiego „skaczące”, tak jak tamte 
„kulejące”) i jeśli są ważne w  kontekście moralnego datum, to jedynie dlatego, że ich 
nosicielem jest zawsze osoba. Zabieg tego rodzaju nazywa się także operacją uzmien- 
niania lub wariacją ejdetyczną.

160



simy (indukcja uogólniająca w Millowskim tego słowa znaczeniu) o 
„ogóle”. Przypadek to niewątpliwie metodologicznie osobliwy. Jest to 
znamienne dostrzeżenie „dorównanego” koniecznie, uniwersalnego w y
m iaru konkretu w samym konkrecie i dzięki niemu.

Odkrycie tego „dorównania”, charakteryzującego przedmiotowo da
tum morale, jest i może być tylko dziełem bezpośredniego intelektual
nego wglądu w przedmiot, w sposób jego bycia. Nie może to więc być 
akt istotnie się różniący od doświadczenia moralnego. Mamy do czynie
nia raczej z samym doświadczeniem odpowiednio tylko „nastawionym” 
przez „zamówienie płynące z teoretycznej ciekawości”. To właśnie na
stawienie uwrażliwia ak t doświadczenia na wyraźniejsze zakreślenie 
konturów moralnego datum  zawartych (niewyraźnie widocznych) już 
w „nienastawionym” akcie doświadczenia, lecz w nim nie ujaśnionych, 
wyraźnie jeszcze nie zuniwersalizowanych. Różnica nastawienia będzie 
też dla nas podstawą odróżniania — również językowego — doświad
czenia moralnego od teoretycznie nastawionej jego postaci, którą propo
nujemy odtąd nazywać ujaśniającą lub uniwersalizującą intuicją in te
lektualną albo po prostu intuicją. Trzeba tu  zatem  podkreślić rolę in
tuicji jako instancji heurystycznej, „odgadującej” właściwe, „dorówna
ne” przyporządkowania o uniwersalnym zasięgu w strukturze wew
nętrznej samego moralnego datum. Rezultatem  intuicji będą więc od
powiednie tezy ujmujące ogólnie jego zawartość. Rezultat ten nazwiemy 
datum ethicum, a złożą się nań ujaśnione, uniwersalne tezy etyczne.

Rola intuicji jest zatem jedyna w swoim rodzaju i niewymienna. Nie 
można jej też zastąpić ani pomieszać z zabiegami, do których zewnętrz
nie jest podobna i do których się ją  czasem nielegalnie redukuje. W 
szczególności należy ją odróżnić od indukcji uogólniającej w  Baconow- 
sko-Millowskim znaczeniu tego term inu. Indukcja nie jest bowiem — 
jak się wydaje — ani niezbędnym, ani wystarczającym warunkiem dla 
odkrywania tego typu koniecznych „dorównań” strukturalnych przed
miotu. Możemy na nie wpaść wprost odsłaniając zarazem koniecznościo- 
wą przynależność elementów strukturalnych przedmiotu bez pomocy 
indukcji44 i vice versa — indukcyjne stwierdzenie zbieżności zespołu 
zjawisk nie wychodzi metodologicznie — z samej zasady indukcji45 — 
poza stwierdzenie ich zewnętrznej koincydencji. Jeśli też wynikowi

44 Takie wewnętrzne koniecznościowe przyporządkowanie elementów struktural
nych możemy bowiem dostrzec nawet w przypadku unikalnym, gdzie mówić o in
dukcji byłoby niedorzecznością.

45 Nie można z zasady doświadczać przyszłych przypadków. Ogólna teza orzeka 
o nich jednak na równi z przypadkami już stwierdzonymi. Nieusuwalną dysproporcję 
pomiędzy zakresem orzekania a zakresem będącym podstawą sformułowania tezy 
ogólnej wysuwa się jako obiektywny powód zawodności twierdzeń indukcyjnych.
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uogólnienia indukcyjnego przypisuje się często więcej aniżeli tyle, to 
dzieje się tak (wykluczywszy czysto psychologiczne interpretacje i do
pełnienia prawdopodobieństwowego wyniku czymś więcej) dlatego, że 
w tych razach ingeruje właśnie niejako anonimowo funkcja in tu ic ji46.

Refleksja nad intuicją pokazuje, iż w dziele przekształcania konkret
nego datum  morale w uniwersalne datum  ethicum są zaangażowane za
razem czynniki przedmiotowe i podmiotowe. Od strony przedmiotowej 
należy podkreślić — poza faktycznie perm anentnym  uwielokrotnieniem 
pię moralnego datum  w polu doświadczenia realnych osób — przedmio
towe „wbudowanie” jego zawartości w świat osób i to od strony odsła
nianej wyłącznie w perspektywie tego datum, „wbudowanie” na zasa
dzie warunku koniecznego zachodzenia i zrozumiałości bezwzględnie po
winnego. Od strony podmiotowej zaś trzeba uwzględnić współgrę na
stawionego na konkret doświadczenia moralnego oraz ujaśniająco-uni- 
wersalizującej ten konkret w sposób podyktowany jego przedmiotową 
strukturą formy doświadczenia moralnego — właśnie in tu ic ji47. Rezulta
tem  rzeczonej współgry na przedmiotowym materiale moralnego datum 
jest to, iż wraz z jego konkretnym przypadkiem jest nam niejako dana 
jego ogólna, uniwersalna zasada 48. Tak więc zarówno nie można twier
dzić, że konkretne datum  jest tylko konkluzją z a priori danej zasady, jak 
nie można utrzymywać, że zasada jest rezultatem indukcyjnego uogól
nienia. To konkretnie dany przypadek, datum  morale aktualizuje poprzez 
swą przedmiotową zawartość oraz dzięki odpowiedniemu wyposażeniu 
poznawczemu podmiotu swą uniwersalną zasadę. Tak zatem z zasadą tą 
nie można się poznawczo zetknąć inaczej, jak tylko dzięki jej konkret
nym „wcieleniom”. Poza nimi jej po prostu nie ma. Wymaga to odpo
wiednio konkretystycznego jej rozumienia i interpretowania.

Nasuwa się jednak problem, w jaki sposób „wcielająca” się w kon
kretnie doświadczane datum zasada może zarazem orzekać o każdym

48 Bezwzględnie powinne jest zawsze i tyilko współdane z osobą jako terminus 
a quo i odpowiednio osobą jako terminus ad quem, wedle klasycznej formuły: „Omni, 
soli, semper”. Czy i w  jakim sensie ujawniona tutaj konieczność przyporządkowań 
pozwala na uznanie rezultatów ujaśnienia moralnego datum za ostatecznie prawo
mocne, będzie jeszcze przedmiotem dalszych rozważań.

47 Doświadczenie moralne koncentruje się na treści konkretu — jakby na pierw
szoplanowym w szeregu pozostałych — pozostawiając na dalszym planie jego uni
wersalny wymiar, zakres. Intuicja natomiast wyostrza granicę tego ostatniego arty
kułując w samej treści elementy węzłowe i niejako zaznaczając, że artykułowane 
elementy wcielają się w poszczególne konkrety analogicznie. O tym jeszcze niżej.

48 Właśnie okoliczność, że doświadczalnie dany konkret niejako samorzutnie 
podrzuca nam jakby swą własną zasadę, tłumaczy — jak się zdaje — rozpowszech
niony pogląd, że zasady są poznawczo czymś absolutnie pierwszym, a priori danym, 
oczywistym na mocy samych pojęć. Przeprowadzone rozważania pokazują, co i jak 
by należało w tych poglądach zrewidować bądź przynajmniej uzupełnić.
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innym konkrecie, czyli o nich wszystkich razem? Wszak cechę konkretu 
stanowią jego jedyność i niepowtarzalność. Otóż wydaje się, że przepro
wadzone dotąd rozważania uprawniają do dokonania w  następujący spo
sób metodologicznej charakterystyki ogólności tez formułowanych w ra
mach datum ethicum. Będzie ona polegała przede wszystkim na prze
kształceniu konkretnego stosunku moralnego, jakim jest datum morale, 
w odpowiedni, ogólny schemat stosunku moralnego — na wzór funkcji 
semiotycznych — wedle warunków podyktowanych wymaganiami realiz
mu i właściwego tej dziedzinie empiryzmu oraz wymaganiami nieodzow
nego dla teorii uniwersalnego traktowania jej przedmiotu. Mianowicie 
kresy-podstawy tego stosunku trzeba rozumieć na sposób zmiennych. 
Obszary tych zmiennych są podatne na ścisłą determinację. Wedle wa
runku uniwersalizacji przebiegać je mogą zawsze i tylko imiona osób, 
natomiast wedle warunku realizmu i empiryzmu — zawsze i tylko imio
na realnych, konkretnych osób. Przebiegać je mogą wreszcie wedle pra
widła merytorycznie ważnego dla tej dziedziny imiona konkretnych osób 
odpowiednio względem siebie odniesionych jako osoba-podmiot — oso- 
ba-przedmiot, czy to między różnymi osobami, czy wewnątrz tej samej 
osoby.

Powyższy krok pociąga za sobą następny. Tego samego typu uniwer
salizacji musi bowiem ulec — wraz z podstawami stosunku moralnego 
i odpowiednio do nich — samo ich moralne odniesienie, tj. bezwzględnie 
powinne. Musimy je konsekwentnie uznać również za sui generis obszar 
zmiennej, który mogą przebiegać nazwy-substytuty bezwzględnie powin
nego o treści każdorazowo określanej przez kontekst współtworzących 
dany stosunek moralny osób, czyli przez „rzeczywistość” osób, którym
i od których bezwzględnie powinne jest w danym przypadku powinne. 
Ponieważ kresy terminów potraktowano konkretystycznie — zgodnie z 
wymaganiami empiryzmu i realizmu przedmiotu etyki — w takim razie 
podobnie należy traktować samą tę relację. Konsekwencja ta wymaga
łaby jednak, by obszar zmiennej relacji przebiegały imiona, nie nazwy 
tylko, konkretnych danych moralnych. Byłby to jednak postulat niewy
konalny. Nasz język dysponuje w tym  względzie tylko nazwami, tj. ka
tegoriami ogólnymi. Owszem, kategorie te dają duży stopień specjali
zacji czy typizacji bezwzględnie powinnego. Świadczy o tym  bogato roz
budowana aretologia, tj. teoria szczegółowych postaci bezwzględnie po
winnego obejmująca ich charakterystykę i systematyzację. W tej dziedzi
nie należy odnotować nazwiska Platona, Arystotelesa, stoików Seneki
i Aureliusza, teologów i filozofów moralistów chrześcijańskich starożyt
ności oraz średniowiecza, wreszcie finezyjne analizy współczesnych feno
menologów Schelera czy Hartmanna. Wszakże typizacje te czy nawet 
daleko idące specjalizacje operują zawsze pojęciami oraz nazwami ogól
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nymi i jako takie nie imają się ściśle konkretu. W związku z tym istnieje 
niebezpodstawna obawa, że uniwersalizacja musi być z konieczności 
schematyzacją w sensie jakiegoś eliminowania realnego konkretu poza 
obręb ogólnych tez etycznych, nawet gdy te posiadają wysoki stopień 
specjalizacji. Obawa ta  dotyczyć więc musi również postulowanej przez 
sam charakter etykotwórczych pytań empiryczności i realności tez etycz
nych 49.

Otóż jeśli datum ethicum ma spełnić warunek realizmu i empiryzmu, 
to jasne że przy rozumieniu nazw uszczegółowiających bezwzględnie po
winne na sposób tzw. uniwersaliów postulat ten musiałby pozostać nie- 
spełnialny. Jeśli więc skądinąd nie stać nas na zbudowanie języka imion 
dla konkretnych wcieleń bezwzględnie powinnego, to czy stąd nie wyni
ka, że nie można połączyć rzetelnej empiryczności i realności tez etycz
nych z ich ogólnością? Otóż istotnie musielibyśmy się z tym przykrym 
wnioskiem pogodzić, gdyby nazwy-substytuty bezwzględnie powinnego
i samą nazwę bezwzględnie powinnego potraktować jako nazwę-univer- 
sale. Nic jednak nas nie zmusza ani nie upoważnia do takiego traktowa
nia tych nazw. Przeciwnie, sama przedmiotowa sytuacja, o której cha
rakterystykę tutaj chodzi, zabrania nam takiego ich traktowania.

Musimy przede wszystkim przypomnieć sobie, że bezwzględnie po
winne jest ujęciem relacji międzyosobowej lub wewnątrzosobowej, dla 
której uchwycenia najwłaściwszą kategorią wcale nie jest pojęcie, a więc
i nazwa, lecz sąd, zdanie. Nasze zaś datum ethicum to przecież nic in
nego, tylko właśnie uniwersalne datum morale, a to — jak pamiętamy — 
ujmowalne jest jedynie w formułach typu: „Powinienem to oto wobec 
ciebie”, „Powinieneś to oto wobec mnie”. Bezwzględnie powinne ujęte 
uniwersalnie już z tego powodu nie może być umieszczone pośród nazw 
ogólnych, uniwersaliów. Tylko wzgląd na ekonomię, wygodę zadecydo
wał o posługiwaniu się formułą jakoby nazwową „bezwzględnie powinne 
osobie przez osobę”. Ale nawet pamiętając o nieodzownej korekturze 
z wymienionego ty tu łu  jest jeszcze jeden rys bezwzględnie powinnego, 
który obiektywnie zabrania traktowania go na sposób uniwersaliów. 
Chodzi o sposób powiązania właściwego dla datum ethicum ogółu z kon
kretem i odpowiednio o sposób orzekania tez formułowanych w jego ra
mach o konkretach. Mianowicie treść znaczona pojęciem czy nazwą: 
„bezwzględnie powinne osobie przez osobę”, nie wyczerpuje się i nie mo
że się wyczerpywać w swych konkretnych desygnatach w jednakowych 
niejako porcjach i miarach. Ze względu na realnie daną unikalność i nie

49 Podobne obawy podnoszą również etycy głównie egzystencjaliści, upomina
jący się o niepowtarzalność już nie tylko poszczególnych osób jako podmiotów czy 
przedmiotów ludzkich decyzji, ale również każdorazowych sytuacji, w  jakich wypada 
im podejmować decyzje.
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powtarzalność poszczególnych, konkretnych osób, stanowiących realną 
podstawę relacji bezwzględnie powinnego, jego treść nie może być orze
kana jednoznacznie o swych desygnatach, i to pod rygorem rozminięcia 
się z realnością oraz z empirycznością. Czyżby więc musiało to oznaczać, 
że ogólna teza etyczna musi być z konieczności wieloznaczna? Gdyby 
tak było, trzeba by uznać etykę za teorię pozbawioną „jednego” przed
miotu i przez to samo niemożliwą 50.

Otóż ta  alternatywa byłaby jedyną, na jaką by trzeba przystać, gdy
by istotnie była ona jedyną w stosunku do alternatywy jednoznaczności 
bezwzględnie powinnego, tj. do alternatyw y pojmowania datum  ethicum 
na sposób tez ogólnych formułowanych w oparciu o uniwersalia. De 
facto jednak sam obiektywny stan rzeczy, którego ujęciem poznawczym 
jest datum ethicum, nie daje żadnych atutów ani do jego jednoznacznej, 
ani do wieloznacznej interpretacji. Nie wolno mianowicie przeoczyć fak
tu, że wraz z egzystencjalnie daną niepowtarzalnością konkretnych osób 
fundujących realnie bezwzględnie powinne jest nam równie współdana, 
niemniej od ich niepowtarzalności realna, właściwa im wspólnota treści, 
dzięki której wszystkie one na równi przynależą do świata osób jako 
zdecydowanie różnego od świata rzeczy. W przypadku osób wspólnota 
ta wymaga od naszego poznania nie mniejszej uległości niż ich niepowta
rzalność. To ona właśnie decyduje obiektywnie o tym, że bezwzględnie 
powinne nie może być pojęciem wieloznacznym, tak  jak niepowtarzalność 
treści decyduje obiektywnie o tym, że bezwzględnie powinne nie może być 
pojęciem jednoznacznym. Nie mogąc być ani jednym, ani drugim musi 
być czymś trzecim. Bezwzględnie powinne osobie przez osobę jest po pro
stu pojęciem analogicznym51. Takie jest jego miejsce w obiektywnie 
określonej sytuacji lematycznej. W tym, ważnym tutaj aspekcie, bez
względnie powinne podobne jest do pojęć metafizycznych zwanych tran- 
scendentaliami. Różni się jednak od nich przede wszystkim ograniczonym 
zasięgiem swego orzekania: dotyczy relacji między- i wewnątrzosobowych, 
ogólniej — dotyczy świata osób. To zawężenie zakresu orzekania znajduje 
swój odpowiednik w proporcjonalnie mniejszej skali analogiczności datum 
ethicum w sensie przesunięcia w kierunku jednoznaczności. Jedyność, nie
powtarzalność danego „ty”, nie tylko nie staje w opozycji do „ty” w ogóle, 
owszem, to drugie stanowi niejako podstawę pierwszego. Mówiąc: „Jesteś

50 Chyba tylko w  sensie teorii typu „meta”, pokazującej niemożliwość ogólnego 
poznania w  odniesieniu do materii moralności. Taki byłby sens negatywny tej teorii. 
Pozytywnie przedstawiałaby ona próbę usprawiedliwienia skrajnego sytuacjonizmu 
moralnego. Tendencja w  tym kierunku wyraźna jest u autorów pozostających pod 
wpływem egzystencjalizmu J.P. Sartre’a i M. Heideggera.

51 Na temat pojęć analogicznych zob. np. S. K a m i ń s k i  i M.A. K r ą p i e c ,  
Z teorii i metodologii m etafizyki, Lublin 1962, s. 72 i n.
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jedyny”, nie mamy wątpliwości, że zwracamy się do „ty” obiektywnie 
różnego od „to”, „tamto”. Zasięg „wspólnego im wszystkim bez wyjątku” 
jest wystarczająco szeroki, by móc na tej podstawie ustalać i określać 
wspólną treść tego, co bezwzględnie powinne wszystkim osobom jako oso- 
bom-przedmiotom od wszystkich osób jako osób-podmiotów 52. Analogicz- 
ność tez formułowanych w ramach datum ethicum przejawi się więc nie 
w zaprzeczeniu wspólnej jakiejś treści bezwzględnie powinnego, lecz 
przede wszystkim w niepełności jej wypowiedzenia w ogólnych tezach 
etycznych i konsekwentnie na z góry niejako zaprogramowanej koniecz
ności dopełnienia tej treści treścią swoistą, niepowtarzalną. Analogiczność 
datum  ethicum obejmuje obie te treści aktualnie (actu). Wyraźnie jednak 
wypowiada przede wszystkim to, że bezwzględnie powinne jest bez
względnie powinne osobie przez osobę. Wypowiada dalej wyraźnie to, co 
jest bezwzględnie powinne osobie jako osobie przez osobę jako osobę. 
Wypowiada wreszcie aktualnie, choć niewyraźnie (confuse) to, co bez
względnie powinne tej oto osobie od tej oto osoby, od tamtej oto itd. aż 
do wyczerpania wszystkich realnych czy realnie możliwych przypadków. 
Jasne, że przy takim ujęciu treści wyraźnie i niewyraźnie wypowiedzianej 
ta druga nie wyklucza pierwszej, a  naw et m a ją za podstawę. Z tego też 
powodu jest tu  nie do pomyślenia jakakolwiek przedmiotowa kolizja we
wnętrzna w treści analogicznie zinterpretowanego datum ethicum. Ko- 
niunkcja „powszechnego” i „jednostkowego” w tej treści wykreśla bo
wiem dopiero jego epistemologiczną sylwetkę, niejako jego prawidło.

Taka charakterystyka ogólnych tez etycznych w ramach datum ethi
cum rozwiązuje niejako okazyjnie — okazując jej pozorność — antyno
mię powszechności (legalizm) oraz jednostkowości (sytuacjonizm) prawa 
moralnego, z którym nie zawsze umieli i umieją się uporać etycy a także 
metaetycy. W perspektywie przeprowadzonej charakterystyki metodolo
gicznej datum ethicum ogólne normy bynajmniej nie konkurują z bez
względnymi powinnościami jednostki, lecz stanowią przede wszystkim 
dla nich podstawę i regułę domagającą się w imię ich adekwatności do

51 Historyczną próbą określenia tej treści było formułowanie tzw. podstawowych 
zasad prawa naturalnego (prima principia communia, ius gentium). Podobnym celom 
służy aretologia, czyli teoria cnót i wad, zwłaszcza gdy bywa pojmowana nie tyle 
sprawnościowo, ile „specyfikacyjnie”, tj. o ile ujawnia i klasyfikuje szczegółowe 
postaci dobra moralnego (czyli miłości jako „formy” cnót moralnych — św. Augu
styn). Od tego należy odróżnić próby uzasadnienia mocy obowiązującej prawa natu
ralnego, tj. „faktu” prawa naturalnego. Do tych prób trzeba zaliczyć np. interpreto
wanie tzw. synderezy (nigdy — jak dotąd — bliżej nie określonej zasady: „Bonum 
est faciendum, malum vitandum”) jako twierdzenia z szeregu modi dicendi per se.
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pełnienia treści wyraźnie wypowiedzianej treścią wyraźnie nie wypowie
dzianą 53.

Tak oto raz jeszcze okazuje się, że rola doświadczenia moralnego jako 
bezpośredniego kontaktu z konkretnym  faktem moralnym jest tu  niejako 
programowo założona z ty tu łu  obiektywnych wymagań poznawanej i ba
danej teoretycznie dziedziny 54.

Jeżeli idzie o bardziej merytoryczne wskazanie tez ogólnych składają
cych się na datum  ethicum, to dokonaliśmy tego już in actu exercito przy 
opisie zawartości moralnego datum. Podkreślmy więc tu  tylko, że w wy
niku ujaśniającej i uniwersalizującej intuicji dochodzimy do rezultatu, 
który możemy wyrazić następująco:

„Osoba osobie bezwzględnie powinna bezwzględnie powinne”. To zaś
— jak pamiętamy — da się równoznacznie wyrazić formułą „Osoba osobie 
powinna miłość” lub „Należy miłować osobę”.

Teza ta z pozoru tylko jest jedną tezą. W gruncie rzeczy kryje ona 
w sobie dwie różne chociaż wewnętrznie ze sobą zespolone tezy. Pierw
sza z nich, bardziej podstawowa, stwierdza pewien fakt o określonej za
wartości. Druga określa zawartość tego faktu. Efekt ten uzyskujemy ak
centując odpowiednio stronę faktyczną i treściową czy też „definiującą” 
formuły datum  ethicum. W pierwszym przypadku zaakcentujemy „bez
względnie powinna” w formie „Osoba osobie bezwzględnie powinna bez
względnie powinne” lub „powinna” w formie „Osoba osobie powinna

58 Określenie metody tego ukonkretniającego wykładu analogicznej zasady 
etycznej jest dalszą kwestią. Problemy z tym ostatnim częściowo się pokrywające 
porusza etyka tradycyjna w  dziale aretologii traktującym o mądrości praktycznej, 
czyli o roztropności. Por. np. J. de V r i e s, Gedanken zur ethischen Erkenntnis, 
„Scholastik”, 39(1964)46—67.

54 Okazuje się, że nie starcza uwzględnienie doświadczenia w  samym tylko 
punkcie wyjścia etyki. Trzeba ciągłego z nim kontaktu — to niemal reguła wypły
wająca z analogiczności tez etyki — w sensie pokazywania (co nie znaczy spraw
dzania w sensie empirystycznie pomyślanej zasady weryfikacji) konkretnych „wcie
leń” ogólnie ujętej w  oparciu o dane wyjściowe treści. Jasne, iż te konkretne przy
padki można poznać tylko wprost z doświadczenia, jakkolwiek samo ich doświad
czenie nie mówi nam bezpośrednio, że i czego są szczególnymi przypadkami. Nie 
mówi nam także jak i w  jaki sposób są nimi. Sprawa łączy się z powiązaniem do
świadczenia moralności z doświadczeniami i teoriami wyjaśniającymi przedmiotów, 
w które jest wbudowany przedmiot doświadczenia moralności. Będzie to przedmio
tem rozważań w  § 3. Na temat analogiczności tez etyki podobnie wypowiada się 
K. Rahner z okazji dyskusji ze skrajnym sytuacjonizem i legalizmem. Por. Uber die 
Frage einer formalen Existentialethik, [W:] Theol. Schriften, Bd. II. Koln—Einsie- 
deln 1955, s. 227—246; por. również tegoż autora Prinzipien und Imperative, „Wort 
und Wehrheit”, 12(1957)325—339; por. również J. G o f f i n e t ,  Morale de situation 
et morale chretienne, Paris 1963, a także J. de V r i e s, op. cit.; J. F u c h s, Ethiąue 
objective et ethiąue de situation, „Nouvelle Revue Theologiąue”, 78(1956)816; oraz 
tegoż autora Situation und Entscheidung, Frankfurt am Main 1952, s. 43 i n.
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miłość” czy wreszcie „należy” w formule „Należy miłować osobę” . W 
drugim przypadku podkreślimy odpowiednio „bezwzględnie powinne” lub 
„miłość” czy wreszcie „miłować”. Można powiedzieć, że druga teza po
daje realną definicję — stąd jest tezą — miłości, którą jako bezwzględ
ną powinność stwierdza teza pierwsza. Definicję tę można wyrazić ina
czej jako: ak t afirmacji osoby dla osoby. To właśnie ten  ak t jako coś 
(jako akt) bezwzględnie zadany osobie jako osobie-podmiotowi wzglę
dem osoby-przedmiotu stwierdza datum  ethicum, podstawowa teza etyki.

Wszystko, co w niniejszym paragrafie zrobiono, miało na celu scha
rakteryzowanie tej tezy z punktu widzenia jej związku z empirycznie 
danym konkretnym, z datum morale. Pokazano, że związek ten jest możli
wy wykazując zarazem, w  jaki sposób jest on jedynie możliwy. Dla po
wiązania uniwersalności z realnością (tj. dla przekładalności datum ethi
cum na język danych empirycznych) podstawowej tezy etycznej okazało 
się nieodzowne analogiczne rozumienie tej ostatniej. W takiej interpre
tacji uzyskana w  drodze uniwersalizującej i ujaśniającej intuicji teza 
podstawowa etyki (w obu wersjach) spełnia z powodzeniem warunek 
empiryczności i ogólności. Czy ujaśniająca intuicja gwarantuje naszej te
zie (lub też — biorąc pod uwagę złożony jej charakter — naszym tezom) 
również konieczność? Czy są to tezy również apodyktyczne? Gdyby tak 
było, to sformułowanie zasady miłości stanowiłoby nie tylko „pierwsze 
słowo” etyki — w znaczeniu wyżej zanalizowanym — ale również „sło
wo ostatnie” w sensie jej ultymatywnej zasadności i niepodważalności. 
Czy tę ultymatywną zasadność można przypisać wynikowi uniwersali- 
zującego ujaśnienia danych doświadczenia moralnego? — Pytanie to jest 
już ostatnim problemem, który pozostaje do rozważenia.

§ 3 INTERPRETACJA DANYCH DOŚWIADCZENIA MORALNEGO

Dokonano już opisu moralnego datum. Ujaśniła się nam dzięki temu 
jego przedmiotowa zawartość, charakter ontyczny a przy okazji również 
charakter jego bezpośredniego ujęcia poznawczego. Dokonano następnie 
uniwersalizacji moralnego datum. W rezultacie tego zabiegu otrzymaliś
my z jednej strony w miejsce jednostkowych raportów z pola doświad
czenia moralności konkretnych osób oparte na tymże doświadczeniu pod
stawowe tezy ogólne, z drugiej — uzyskaliśmy bliższy wgląd w ich epi- 
stemologiczne i metodologiczne właściwości. Przy okazji zaś samej uni
wersalizacji ujawniono bliżej charakter i rolę instancji, która jej doko
nuje — intelektualnej intuicji. Okazała się ona po prostu bardziej ref
leksyjnie ukierunkowanym na swój przedmiot i  samo siebie oraz „usta
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wionym” odpowiednio przez teoretyczną ciekawość doświadczeniem mo
ralnym.

Powstaje tedy pytanie, czy m ając oparte na autorytecie tak rozumia
nego doświadczenia i intuicji ogólne tezy nie jesteśmy już w posiadaniu 
wszystkiego, czego od etyki można i trzeba się spodziewać? Czy w szcze
gólności nie m am y tez o postulowanych przez typ jej problematyki wa
lorach: ogólności, empiryczności, apodyktycznośd.? Czy zatem nde nale
żałoby uznać formułowania tych tez w ramach określania datum ethi- 
cum za czynność końcową w  procedurze budowania etyki jako ogólnie 
ważnej teorii o empirycznie danej moralności, a ich samych za ostatnie 
słowo i punkt dojścia etyki? Wydaje się, iż sens powyższych pytań można 
wyrazić krótko metaetycznym pytaniem: Czy etyka — biorąc pod uwagę 
zadania, jakie m a spełnić — jest i może pozostawać tylko teorią ujaśnia- 
jącą swój przedmiot, czy też jest i musi być nadto teorią wyjaśniającą 
swój przedmiot? Lub inaczej: Czy etyka może poprzestawać na tym tyl
ko wyjaśnieniu, które się mieści w ramach ujaśniania jej przedmiotu, 
czy też zobowiązana jest do dalszego wyjaśnienia ujaśnionego już (w opi
sie uniwersalizującym) przedm iotu?55

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie zawarta jest w konfrontacji 
apodyktyczności tez etycznych opartej na ujaśniającej intuicji z apodyk- 
tycznością postulowaną w pierwszym rzędzie przez ujawniony w opisie 
ontyczny charakter moralnego datum, a  dalej — i w  .bezpośredniej łącz
ności z poprzednim — przez sam charakter pytań powstałych na grun
cie (opisu) moralnego datum, tj. przez zawarte w nich zamówienie po
znawcze, które wszak w ogóle zrodziło potrzebę budowania etyki. Odpo
wiedź na pytanie: Czy apodyktyczność oparta o ujaśniającą intuicję speł
nia bez reszty to zamówienie?, będzie więc tutaj miarodajnie rozstrzy
gającym kryterium .

A. W świetle tego kryterium  nde możemy przede wszystkim przyjąć 
rozwiązania Schelera i idących jego śladem fenomenologów, którzy tzw. 
ejdetycznemu opisowi chcą przyznać rolę apodyktycznie uprawomacnia- 
jącej prezentacji źródłowej (empirycznej) dla orzekanych w  tezach etycz
nych treści. Przeprowadzony w § 1 opis moralnego datum, w § 2 zuni- 
wersalizowanego jako datum  ethicum, ukazał nam  przedmiot, który m i
mo koniecznych wewnętrznych powiązań elementów w  ramach jego 
struktury ostatecznie bazuje na przypadkowym istnieniu swej realnej 
podstawy — osoby. Okoliczność ta rzuca niewątpliwie jakiś cień na cha

55 Może się okazać — niepodobna tego z góry wykluczać — ie  samo ujaśnienie 
wskaże w  zawartości ujaśnianego przedmiotu samousprawiedliwiające go niejako 
racje. W tym przypadku ujaśnienie byłoby ostatecznym wyjaśnieniem. Wymaga jed
nak co najmniej zbadania, czy tak się rzecz przedstawia.
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rakter całej opisywanej struktury. Jeśli jednak warunkiem rzetelności 
opisu jest iść śladem doświadczenia i jeśli doświadczenie charakteryzu
jemy jako poznanie, które oddaje głos samemu przedmiotowi, to w  ta
kim razie wspomniana „przypadkowość” nie powinna się znaleźć poza 
obrębem opisu moralnego i etycznego datum. Znalazłszy się jednak w 
jego obrębie stwarza badaczowi dodatkową trudność. Dążąc bowiem do 
tez o charakterze apodyktycznym nie może on poprzestać na samym opi
sie, skoro niejako ostatnim  słowem opisu jest stwierdzenie przypadko
wości moralnego datum i odpowiednio do tego jakieś zawieszenie apodyk
tyczności przyjętych w oparciu o opis etycznych tez ogólnych. Sam opis 
zatem zmusza badacza do szukania dalszych racji dla sformułowanych 
tez, innych więc aniżeli te, które jest w stanie wskazać ujaśniająca przed
miot intuicja, racji, które pozwolą na definitywne przekroczenie ujaw
nionej w opisie przypadkowości moralnego i etycznego datum.

Tego dodatkowego i nieuniknionego zarazem kłopotu Scheler spodzie
wał się uniknąć, zakładając przezornie już przed aktem  doświadczenia 
klamrę na realne istnienie doświadczanej treści. Zabieg ten miał właśnie 
chronić apodyktyczność tez opartych na ejdetycznie zredukowanym do
świadczeniu fenomenologicznym od tej przypadkowości, jaką wnosi z 
sobą istnienie. Opis ejdetyczny przedmiotu doświadczenia moralności był
by w tej perspektywie równoznaczny z formułowaniem apodyktycznych 
tez etyki. Na jego przeprowadzeniu kończyłaby się więc całkowicie rola 
etyka, skoro dalsze wyjaśnienie ujętej w takim opisie treści byłoby już
— wobec jej bezpośrednio jawnej apodyktyczności — i zbędne, i nie
możliwe ®*.

Wbrew jednak sugestii, jakiej uległ sam Scheler, zabieg redukcji ej- 
detycznej nie służy — przynajmniej w etyce — tym celom, dla których 
został pomyślany. Nadto jego stosowanie godzi najwyraźniej w nieodzow
ną dla etyki realną przedmiotowość. Na to ostatnie już wcześniej zwra
caliśmy uwagę. Tu więc tylko przypomnijmy, że metoda redukcji pro
wadzi wprost do przekreślenia przedmiotu, z którym  miała kontaktować, 
wymieniając faktycznie dany przedmiot doświadczenia moralnego na 
sfingowaną przez intelekt konstrukcję; sprzeniewierza się równocześnie 
warunkowi bezpośredniości doświadczenia uniemożliwiając przedmioto
wi przedstawić się integralnie tak, jak obiektywnie jest od strony spo
sobu swego bycia i jak się też jedynie nam przedstawia. W efekcie me
toda ta pozbawia tezy w oparciu o nią formułowane autentycznie moral
nej treści, realnej przedmiotowości i empirycznej prawomocności. Wraz 
z wzięciem w nawias realnego istnienia treści moralnej zostają mimo
wolnie objęte nim również obiektywna wartość i egzystencjalna donio

56 Por. S c h e l e r ,  op. cit., s. 86, 72.
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słość tez etycznych, o które Schelerowi tak bardzo chodziło. Już samo to 
zatem byłoby wystarczającym powodem, by zrezygnować z redukcji ej- 
detycznej jako środka gwarantującego apodyktyczność tezom etycznym.

Okazuje się jednak, że redukcja ejdetyczna jest również nieefektyw
na jako metoda zagwarantowania samej apodyktyczności, że oparte na 
niej poręczenie apodyktyczności jest zgoła pozorne. Mianowicie impliko
wana przez nią „teoria” zupełnie nie zgadza się z faktyczną sytuacją w 
dziedzinie poznania moralnego i etycznego. Wbrew bowiem zapewnie
niom, iż opis fenomenu moralnego — Scheler rozumie przez to oczywiś
cie opis ejdetycznie zredukowany — czyni już zbędnymi wszelkie dalsze 
wyjaśnienia, faktycznie dzieje się wprost przeciwnie. Musimy nawet 
stwierdzić, że im bardziej przejrzyste u kogoś widzenie treści moralne
go czy etycznego datum, tym większa potrzeba stawiania ostatecznościo- 
wych pytań pod jego adresem, im doskonalszy ogląd przedmiotu do
świadczenia moralnego, tym  większa — rzec można — prowokacja z 
jego strony do dziwienia się jemu. Otóż gdyby nasze poznanie etyczne 
przebiegało wedle schematu podanego przez Schelera, wówczas po ujaś- 
niającym dzięki intuicji widzeniu przedmiotu nie powinno by już zo
stać miejsca na żadne pytanie pod jego adresem. Tymczasem pytania te 
powstają pomimo jego ujaśnienia, więcej nawet, jawią się one nie tyle 
pomimo ujaśnienia przedmiotu, ile raczej dzięki ujaśnieniu i niejako z 
jego powodu. I właśnie fakt istnienia pytań pod adresem naszego przed
miotu po dokonaniu tego wszystkiego, co miało rzekomo zagwarantować 
apodyktyczną wiedzę o nim, dostatecznie okazuje — jak się zdaje — nie
efektywność i iluzoryczność wspomnianego zabiegu „uapodyktyczniające- 
go”. Z okazaniem jednak nieefektywności redukcji ejdetycznej w roli 
instancji mającej poręczać apodyktyczność tez etyki upada także jedy
na racja, jaką Scheler się posłużył na rzecz swego programu etyki ujaś- 
niającej. Dodajmy, że program ten musiałby poza obrębem etyki pozo
stawić nie tylko nierozwiązane, ale po prostu nietknięte problemy doty
czące wprost jej własnego przedmiotu, problemy wyrażające w dodatku 
pytania najżywotniej obchodzące ludzi. Obstawanie przy nim oznacza
łoby więc likwidowanie — przynajmniej częściowe — problematyki mo
ralnej i  samej etyki podyktowane metodologicznie nieuprawnionym na
rzucaniem przedmiotowi nieadekwatnej względem niego m etody57.

57 Warto tu przypomnieć przestrogę, jaką pod adresem neopozy ty wistów sfor
mułował R. Ingarden w zakończeniu artykułu Główne tendencje neopozytywizm u  
w cytowanym już tomie jego dzieł: Z badań nad filozofią współczesną. Czytamy tam 
m. in. „Ale uda mu [pozytywizmowi] się zwalczyć trudności, w jakie dziś popadł, 
tylko wówczas, jeżeli po pierwsze, dla pewnych swych nieuzasadnionych pryncypiów 
nie będzie zbyt upraszczał zagadnień i nie będzie się wymykał przed zagadnieniami, 
a po wtóre, jeżeli naprawdę zrealizuje naczelny postulat pozytywizmu, iż należy
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Inną implikacją przedstawionego przez Schelera schematu jest posta
wienie doświadczenia moralnego, intuicji ujaśniającej, w randze instan
cji już niekontrolowalnej, w charakterze ostatecznego autorytetu wartoś
ci dostarczanej przez nią wiedzy. Otóż znowu faktyczna sytuacja w  dzie
dzinie poznania moralnego i etycznego nie potwierdza tego. Owszem, coś 
wręcz przeciwnego mówi właśnie tenże sam fakt pytań pod adresem wie
dzy dostarczonej przez doświadczenie m oralne58. Pytania te zresztą — 
starano się to pokazać w I rozdziale — wyrażają nie tyle może, w  każ
dym zaś razie nie tak często, potrzebę rozszerzenia wiedzy w  zakresie 
treści, ile raczej potrzebę wzmocnienia asercji posiadanej już dzięki do
świadczeniu wiedzy. Są pytaniami nie tyle typu „Co?”, ile pytaniami 
typu „Dlaczego?”. Odsłaniają więc one niedoskonałość wiedzy uzyskanej 
właśnie dzięki doświadczeniu, (intuicji), czyli niedoskonałość wiedzy w 
zakresie asercji, i postulują jej wzmocnienie. Tym samym okazują one 
co najmniej niedostateczność wiedzy dostarczanej przez samo doświad
czenie moralne i (nie wychodzącą w zasadzie z jego ram) ujaśniającą in
tuicję. Domagają się tym  samym jakiejś dalszej dla niej kontroli i gwa
rancji. Wszystko to jednak do końca obnaża — jak się zdaje — iluzję 
ostateczności opisu ejdetycznego oraz apodyktyczności wiedzy na  nim 
opartej, w każdym razie zawęża przynajmniej jego zasięg i walor do 
granicy, poza którą dopiero znajduje się realny przedmiot etyki a także 
najbardziej dla niej istotna problematyka metodologiczna. Uznać jednak 
niewystarozalność samego doświadczenia moralnego i potrzebę jego dal
szej kontroli to tyle, co uznać konieczność dalszego wyjaśnienia ujętej 
w ujaśniającym opisie treści. Uznać zaś tę potrzebę pod naporem faktu 
pytań powstałych w miejscu, w  którym  z punktu widzenia redukcji ej- 
detycznej być ich już nie powinno, to uznać jej nieostateczność lub nie
dostateczność co najmniej w  charakterze poręczyciela apodyktyczności 
ujawnionych w niej treści.

Znamienne, że tę nieostateczność redukcji ejdetycznej dostrzegł sam 
Husserl widząc potrzebę dalszego zawieszenia treści ejdetycznego opisu w 
konstytuującym je transcendentalnym „ego”, tj. w ramach tzw. redukcji 
transcendentalnej59. Tym jednak, którzy jak Scheler m ają uzasadnione

fakty pozytywne, dane we wszelkim prawomocnym doświadczeniu, po prostu przyjąć 
do wiadomości”. Zob. op. cit., s. 654; por. również tego autora w  tymże tomie artykuł 
Dążenia fenomenologów, s. 379.

68 Skądinąd sprawę kontrolowalności intuicji podnoszą reprezentanci kontro
wersyjnych względem intuicjonizmu stanowisk metaaksjologicznych i metaetycznych: 
naturaliści i emotywiści.

69 Widząc potrzebę redukcji transcendentalnej Husserl uznał tym samym nie
ostateczność redukcji ejdetycznej, którą sam gdzie indziej nazwał „ostatecznym 
źródłem uprawnienia wszelkich rozumnych twierdzeń”. Por. tegoż autora Idee czy-
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opory w korzystaniu z tego rozwiązania, nie mamy do zaproponowania 
nic innego, jak  tylko powrót do punktu, w  którym  zakładali klamrę na 
realne istnienie doświadczanej treści moralnej. Może bardziej efektywne 
od ucieczki przed kłopotem, jaki wnosi z sobą w moralne i etyczne da
tum niekonieczne istnienie, okaże się jego podjęcie. Może też zamiast 
proponowanej przez Schelera dla celów „ukoniecznienia” tez etycznych 
redukcji ejdetycznej okaże się bardziej skuteczna „redukcja egzysten
cjalna” nie uwalniająca sztucznie treści moralnej od niekonieczności z 
racji jej realnego istnienia, ale za to „ukonieczniająca” samo niekoniecz
ne jej istnienie i poprzez to „ukonieczniająca” ostatecznie istniejącą wraz 
z nim  i tylko dzięki m em u doświadczalnie daną treść moralną. Wydaje 
się, że skuteczne przezwyciężenie ukazanej trudności a  zarazem otwar
cie drogi w kierunku urzeczywistnienia etyki adekwatnej w stosunku 
do jej własnego przedmiotu i problematyki zależy raczej od powodzenia 
tego rodzaju zabiegu.

(Przedstawione dotąd zastrzeżenia pod adresem próby gruntowania 
apodyktyczności tez etyki na opisie ejdetycznie zredukowanym wycho
dzą z pozycji integralnego opisu przedmiotu doświadczenia m oralnego60.

stej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii, Warszawa 1967, s. 16, 66 n.; por. 
również A. R o t h ,  Edm und Husserls Ethische Untersuchungen, Haag 1960, s. 1, 5, 
166; por. również T. S t y c z e ń ,  O pewnej koncepcji etyki. Na marginesie „Badań 
etycznych” E. Husserla, „Zeszyty Naukowe KUL”, 11(1968), nr 1, s. 61. Warto tu pod
kreślić, że propozycja metodologiczna etyki Husserla świadczy — jak się zdaje —
o tym, iż niezależnie od realistycznej lub świadomościowej interpretacji danych 
doświadczenia moralnego niepodobna skończyć na samym tylko ich ujaśnieniu, lecz 
trzeba podjąć problem ostatecznościowego ich zawieszenia, a więc oprzeć o tak czy 
inaczej rozumianą — egzystencjalnie transcendentalną lub fenomenologicznie trans
cendentalną — metafizykę. Nawet więc w  tej drugiej wersji etyka okazuje się rodza
jem metafizyki moralności. Trzeba jednak zauważyć, iż obrany punkt wyjścia unie
możliwia Husserlowi uwolnienie przedmiotu doświadczenia moralnego od tego, co 
nazwać można „daniem świadomości”. Wskutek tego nawet po redukcji transcen
dentalnej nie możemy tez tak rozumianej etyki traktować inaczej, tylko jako orze
kające o tym, co konstytuuje transcendentalna świadomość. W rezultacie nie widzi
my podstaw, by w  tym, co dla sprawy istotne, uważać je za tezy różne w swym 
charakterze metodologicznym od tez etologicznych. Etyka Husserla może być tylko 
transcendentalną etologią. Różnić ją to może od etologii empirycznej, np. psychologii 
moralności. Mimo to jest ona metodologicznie równie odległa od etyki jak ta ostatnia.

ao Krytyka ta opiera się na przekonaniu, że pełny, adekwatny opis danego 
przedmiotu może być tylko jeden oraz że z dwu przedstawionych jako konkurujące 
ze sobą bliższy prawdy jest ten, który ujmuje więcej, a nadto, iż jest grzechem 
przeciwko rzetelności poznania nie chcieć widzieć czegoś w przedmiocie, co w  nim 
jest obiektywnie zawarte, a w  każdym razie wyłączać coś z niego tylko po to, by 
móc dzięki temu pozostać spokojnym o uzyskany dotąd wynik. Wydaje się, że jedy
nie rzetelne zabezpieczenie wyniku polega na pokazaniu, że jest on zabezpieczony 
od możliwie najniebezpieczniejszej strony. Taktyka zwolenników redukcji ejdetycznej 
przypomina niekiedy taktykę ocalania spokoju przy pomocy ukrywania trudności.
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Zakładają one protest w imieniu przedmiotu przeciwko próbie takiego 
uprawiania jego teorii, k tóra metodycznie pomija niezbywalny dla 
jego integralnego depozytu element, jakby po to tylko, by móc łudzić 
się apodyktycznością wiedzy o nim na takim etapie jego teorii, na któ
rym jest ona jeśli nie mirażem, to w każdym razie co najwyżej względ
ną tylko apodyktycznością, nie będącą w stanie usatysfakcjonować za
potrzebowania poznawczego zawartego w pytaniu, uznanym wyżej za 
kryterium  adekwatności etyki. Zastrzeżenia nasze m ają swe źródło w 
tym, że pełne ujaśnienie przedmiotu doświadczenia moralnego — a je
dynie takie może nas interesować — odsłania co prawda niektóre ko
nieczne powiązania poszczególnych elementów jego struktury, ale rów
nocześnie ujawnia jakieś „zakwestionowanie” konieczności tej struktury 
wziętej w całości z powodu elementu, który będąc sam w sobie wcale 
niekonieczny stanowi skądinąd całą dla niej podstawę. Stąd znamię za- 
gadkowości w całej strukturze moralnego datum. W efekcie integralny 
opis ujaśniający przedmiotu doświadczenia moralnego wyrazić się musi 
i de facto już na poziomie przędnaukowego poznania moralnego wyraża 
się nie tylko tezami, ale również pytaniami. Owszem, miejsce, w którym 
te pytania się jawią, sprawia, że sformułowane dotąd jako konieczne 
tezy zostają w swej konieczności zawieszone. Rezultatem ujaśniania są 
więc nie tylko twierdzenia, ale są i muszą być problemy. Nawet te, które 
rzutują na metodologiczny charakter dotąd sformułowanych twierdzeń 
w sensie „relatywizowania” ich ostateczności. Z metaetycznego punktu 
widzenia zatem etyka ujaśniająca, nie tylko zresztą w zwężonym jej 
Sehelerowskim rozumieniu, ale naw et w sensie teorii formułującej tezy 
w ramach integralnego opisu egzystencjalnego, jest i może być co naj
wyżej etapem w ramach programu etyki adekwatnej. Właśnie — stanowi 
etap, na którego skłonie dopiero wyrasta właściwa problematyka, ta  do
kładnie, która skądinąd jest odkrywana w odnośnych pytaniach potocz
nych. Jej rozwiązanie to już jednak zadanie etapu następnego. Polega 
ono na wyjaśnieniu „do końca” tego wszystkiego w przedmiocie doświad
czenia moralnego, na co ujaśniająca intuicja moralna mogła jedynie na
prowadzić jako na problem. Wypada zatem teraz scharakteryzować bli
żej sam ten problem, a następnie zasygnalizować ważniejsze punkty dro
gi jego rozwiązania.

B. Elementem problematyzującym apodyktyczność tez ujaśniających 
datum ethicum jest niekonieczne istnienie osoby, będącej — jak poka
zano — fundamentem, na którym  wznosi się cała relacjonalna struktura 
wyrażona w tezach datum  ethicum. To przedmiotowe sproblematyzowa- 
nie datum  ethicum jest rezultatem jego pełnego niezakłóconego sztuczną 
ingerencją ujaśnienia. Jego wynikiem były też ogólne tezy na temat
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dostrzeżonych w datum ethicum „dorównań” . Wśród nich należy wy
mienić przede wszystkim dorównanie pomiędzy treścią tego, co osoba- 
-podmiot powinna bezwzględnie lub nie powinna, a  tym, co jest bez
względnie powinne osobie jako osobde-przedmiotowi, czyli tym, co jest 
właściwym sposobem jej afirmowania lub uznania jej w tym, czym (kim) 
ona je s t61. To dorównanie ujęto ogólną tezę: „Osoba osobie bezwzględ
nie powinna bezwzględnie powinne”, lub prościej: „Osoba osobie bez
względnie winna miłość” 62. Więcej, dostrzeżono inne, bardziej jeszcze

Niejednokrotnie już zwracano uwagę w odnośnej literaturze, że niejako przy 
okazji zauważenia bezpośredniej racji przedmiotowej bezwzględnej powinności okreś
lonych czynów w  godności osobowej drugiego odkrywa się też samą rację w  osobo
wej godności we mnie i na płynące stąd obiektywne ugruntowanie autentyczności 
etyki osobistej. Istotnie problem bezwzględnej powinności można przeżyć tak samo 
realnie wobec siebie-mnie, jak wobec ciebie. Wydaje się, że ostre dostrzeganie 
zdwojenia osoba-podmiot — osoba-przedmiot, jakie się odsłania w perspektywie 
doświadczenia moralnego, pomaga także ostro widzieć różnicę pomiędzy metodolo
giczną pozycją tzw. perfekcjonizmu etycznego (jako jedną z odmian eudajmonizmu), 
przedtem jeszcze postawą perfekcjonistyczną (kocham, by być doskonałym), a meto
dologiczną pozycją etyki i postawą odpowiadającą obiektywnym wymaganiom god
ności osoby we mnie. Por.: C. S c h r a g ,  The Structure  o/ Morał Ezperience: A  Phe- 
nomenological and Existential Analysis, „Ethics”, 70(1962—63)255—65; por. również 
E. G i l  s on,  Miłość i je j przedmiot, [W:] Duch filozof ii średniowiecznej, s. 260—277, 
a także T. S t y c z e ń ,  Psychoanaliza metodą odnowy, „Więź”, 4(1968)63—76.

,2 Chodzi o wyznaczenie treści (definicja i kryterium) aktów, które są powinne 
osobie (jej godne, godziwe) jako różnej od treści aktów, które są jej niegodne (nie
godziwe, jej bezwzględnie niepowinne), które jej jako osobie uwłaczają, czyli po 
prostu o definicję (i kryterium) miłości. Tradycyjnie określano ją nie dość dokładnym 
zwrotem „zgodny z naturą człowieka” w odniesieniu do czynu kwalifikowanego jako 
moralnie dobry, czyli ziszczający miłość w znaczeniu moralnym. Zrozumiałe, że in 
concreto czy in speciali odnośny akt afirmacji osoby ze względu na nią samą jest 
zawsze wypełniony jakąś uszczegółowioną treścią. Te właśnie treści stanowią „wcie
lenia miłości”, czyli jej gatunki, „cnoty”. Do definicji cnoty należy więc, że jest 
„rodzajem” miłości lub z „rodzaju” miłości (caritas — forma virtutum, św. Augu
styn). Nie ma więc sensu mówić o miłości jako o cnocie obok inych (pozostałych) 
cnót moralnych skoro nie byłyby cnotami bez miłości i skoro miłości nie ma inaczej 
(„w ogóle”), jak tylko pod treściowo określonymi szczegółowymi jej postaciami. Bez 
miłości tzw. cnoty mogą być co najwyżej określonymi sprawnościami, lecz nie mo
ralnie dodatnimi dyspozycjami, tj. cnotami we właściwym sensie. Por. A. R o d z i ń 
ski ,  U podstaw ku ltury m oralnej, Lublin 1968, s. 59—113. W rezultacie wszystkie 
tzw. cnoty moralne kardynalne (i przynależące do nich rodziny cnót wedle zasad 
redukcji: pars integralis, pars potentialis, pars subjectiva) nie wyłączając sprawiedli
wości są o tyle cnotami, to jest o tyle tylko zachowują konotację moralną, o ile są 
aktami miłości. W tej perspektywie należy oczywiście na innej zasadzie określić sto
sunek tzw. cnót moralnych do cnót teologicznych, niż to dotąd czyniono, a dalej sto
sunek etyki do teologii moralnej. Na ten temat por. T. S t y c z e ń ,  E tyka  czy teolo
gia moralna, „Znak”, 19(1968)1078—1082. Definicję (kryterium) miłości łatwo podać 
formalnie. Miłość to wyrażalna w  aktach afirmacja osoby ze względu na nią samą. 
Treściowe określenie wymaga — jak widać — poznania przedmiotu aktu afirmacji,
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podstawowe dorównanie. Jest to dorównanie pomiędzy samym faktem 
bycia w ogóle w sytuacji bezwzględnej powinności czy to osoby-podmio
tu (osoba jako osoba coś w ogóle bezwzględnie powinna) czy to osoby- 
-przedmiotu (osobie jako osobie coś określonego jest w ogóle bezwzględ
nie powinne) a  sytuacją bycia osobą po prostu. Chodzi o odkrycie, że 
nie istnieje moralność poza światem osób, tj. nie ma świata osób, który 
byłby poza światem moralności („poza dobrem i złem”) i nie ma moral
ności, która byłaby poza światem osób. Świat moralności jest po prostu 
zawsze światem osób, jest też wyłącznie ich światem. Bycie osobą jest 
zatem co najmniej warunkiem koniecznym i zarazem wystarczającym 
bycia „istotą moralną”, czyli bycia podmiotem i przedmiotem bezwzględ
nie powinnego. To właśnie „dorównanie” ujęto również tezą: „Osoba oso
bie bezwzględnie powinna bezwzględnie powinne”, lub: „Osoba osobę 
winna miłować”. Ale jej sens jest inny niż poprzednio, gdyż co innego 
w  tym  przypadku akcentuje się równobrzmiącą i równokształtną for
mułą 63. Poprzednio akcentowano treść (co) faktu moralnego (miłości), tu 
zaś akcentuje się sam ten fakt (że w ogóle miłość). Ten drugi element 
można by było — jak się zdaje — wyrazić przy pomocy przysłówków

czyli bliższego poznania przez co osoba ludzka jest osobą ludzką (natury ludzkiej 
w najogólniejszym sensie), poznania jej w  specyficznej dla niej architektonice ontycz
nej. To właśnie poznanie stanowi następnie podstawę formułowania treściowych tez, 
czyli zasad etycznych (cnót in genere). W tym sensie etyka klasyczna mówi o natu
rze ludzkiej jako o normie moralności. Tu także obok filozoficznego przede wszyst
kim poznania i eksplorowania osoby ludzkiej jako persona incarnata ab Alio et ad 
A(a)lium siout ad suum A(a)ctum można próbować spożytkować na odpowiednich 
warunkach dane ogólnoludzkich rozpoznań moralnych (ratio communis) ujawnione 
przy pomocy odpowiednich sondaży (psychologia moralności, socjologia moralności, 
etnologia moralności). Otwiera to możliwość korzystania z nauk empirycznych po
sługujących się indukcją uogólniającą. Tę metodę jako właściwą proponują w swej 
metaetyce i posługują się nią w swej etyce T. Czeżowski (metaetyka) i T. Kotarbiń
ski (etyka). Rzecz jasna, także przy stanowisku psychologizmu etycznego (M. Schlick) 
będzie to jedynie właściwa metoda etyki. Por. rozdział II; T. S t y c z e ń ,  Problem  
możliwości prawa naturalnego, „Studia Theologica Varsaviensia”, 6(1968) nr 1, s. 121— 
170, zwłaszcza s. 166—168; T. S t y c z e ń ,  Filozoficzna koncepcja prawa naturalnego, 
„Analecta Cracoviensia”, 1(1969)297—320; a także J. L e c l e r ą ,  Natural Law the 
Unknown, „Natural Law Forum”, 7(1962)1—15; C. N i n k ,  M etaphysik des sittlich 
Guten, Freiburg 1955, s. 109 i n.; J. F u c h s ,  Liebe ais Aufbauprinzip der Moral- 
theologie, „Scholastik”, 29(1954)79—87.

»a Wydaje się już zbędne osobne artykułowanie „dorównania” modusu (sposobu, 
„jak, w  jaki sposób”) powinności moralnej (bezwzględności) jako skorelowanego 
z treściowym aspektem bezwzględnie powinnego, tj. z tym, że osobie jako osobie- 
-przedmiotowi (jej godności) dana treść jedynie tak, czyli bezwzględnie, a więc 
z uwagi na nią samą tylko jest powinna, należna. Modus treści jest skorelowany 
z modusem faktu bezwzględnie powinnego.
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„tylko” i „zawsze” 64. Ale ten semiotyczny tylko akcent wydaje się tu  za 
słaby. Przysłówki te bowiem wskazują na równoważność (równość za
kresów orzekania), pozostawiając na uboczu sprawę dla nas istotną, spra
wę treściowego związku koniecznościowego nie tylko nachodzenia na 
siebie, lecz przyczynowania, uzasadniania. Wszak w  naszej tezie idzie o 
zaznaczenie, że jesteśmy w ogóle istotami moralnymi, tj. podmiotami 
i przedmiotami bezwzględnie powinnego, przez to właśnie, czyli dlatego, 
z tej racji, że jesteśmy osobami, że istniejemy jako osoby, że jest to po 
prostu sposób naszego bycia jako bycia osób. Intuicja wskazuje tu po 
prostu na wewnętrzne bezpośrednie i konieczne przyporządkowanie fak
tu moralności faktowi bycia osobą.

Zarówno poprzednio pokazane spoidło (treściowe), jak i to drugie (co 
do faktu) jest przedmiotowo w sposób tak „dorównany” wiążące odnośne 
elementy w  strukturze etycznego datum, że intuicja nie może tego wy
razić inaczej, jak tylko w formie odpowiadających temu stanowi rzeczy 
tez ogólnych. Dla tych racji niepodobna też tezom tym  odmówić real
ności i empiryczności. Czy jednak można im bez zastrzeżeń przyznać 
znamię apodyktyczności ? Otóż trzeba stwierdzić, iż tezy te są także na
rzędziem wyrażenia danego wprost wewnętrznego przyporządkowania ko
niecznościowego tego, co jest należne osobie jako osobie od osoby jako 
osoby oraz że jest należne w ogóle z tytułu bycia osobą. Czy więc widząc 
to można sensownie zachowywać rezerwę odnośnie do znamienia apo
dy ktyczności wymienionych tez? Czy więc stawianie w tej sytuacji py
tań typu „Dlaczego coś takiego m a być należne osobie ode m nie?”, „Dla
czego cokolwiek ma być komukolwiek należne ode mnie?” nie ma mo
tywacji wyłącznie psychologicznej? Czy fakt tego rodzaju pytań nie jest 
wywołany jedynie całkowitym lub przynajmniej częściowym niewidze
niem osoby od tej właśnie strony, od której ukazuje ją  doświadczenie 
moralne, a więc czy nie tłumaczy się on szczególnego rodzaju ślepotą 
moralną (W ertblindheit, daltonizm moralny)?

Nie wykluczamy ewentualności takich przypadków, czyli możliwości 
czysto psychologicznych źródeł, czysto subiektywnych uwarunkowań 
kwestionowania faktu moralności. Te psychologiczne źródła nie wyczer
pują jednak wszystkich możliwych powodów kwestionowania tego faktu 
i apodyktyczności wyrażających go tez ogólnych65. Nie są też ani naj
bardziej typowe, ani też interesujące przede wszystkim etyka jako etyka. 
Rację zakwestionowania faktu moralności można bowiem dostrzec w sa
mym obiektywnie danym fakcie moralnym, i to przy bardzo ostrym wi-

,4 Właściwą funkcją przysłówka jest być przy słowie, a więc bliżej określać 
zdarzenie, o którym mówi słowo-czasownik, orzeczenie.

** Por. S t y c z e ń ,  Psychoanaliza metodą odnowy, s. 73.
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dzeniu osoby oraz jej godności. Może ona bowiem tkwić i tkwi w dys
proporcji dostrzeżonej pomiędzy bezwzględnością powinności afirmowa
nia osoby-przedmiotu przez osobę-podmiot a względnym tylko, nieko
niecznym charakterem istnienia samej osoby-przedmiotu.

Powody te tkwią również w  jakiejś dysproporcji pomiędzy bez
względnym charakterem powinności afirmowania osoby-przedmiotu przez 
osobę-podmiot a stwierdzaną doświadczalnie wolnością osoby-podmiotu, 
jakąś niesłychaną łatwością sprzeniewierzenia się, możliwością nieres- 
pektowania tej bezwzględnej powinności. Doświadczenie mówi z jednej 
strony o bezwzględnej powinności określonych postąpień, a  z drugiej
0 możliwości jej — jakże łatwego! — przekroczenia, o wolności osoby 
mimo bezwzględnej powinności, o „wolności pod prawem”. Ujawnia ono 
w ten sposób intrygujący sobą paradoks. Mówi bowiem zarazem o pra
wie, które bezwarunkowo i bezwzględnie domaga się określonych ak
tów, aż do rezygnacji z życia w  przypadku zaistnienia kolizji, i jedno
cześnie o wolności, która uzdalnia do jego przekraczania. Bezwzględność 
żądania posłuchu obok łatwości jego wypowiedzenia to zjawisko zdu
miewające. Skoro bowiem jestem wolny, to dlaczego nie mogę wszyst
kiego, co tylko zechcę, aż do ustanawiania i znoszenia prawa działania 
dla siebie. Skoro zaś jestem „pod prawem”, to dlaczego nie aż do ulega
nia mu w sposób nie dopuszczający możliwości wyłamania się spod niego. 
Bezwzględna powinność określonych działań będąc oczywistością doświad
czenia nie jest więc wcale oczywistością rozumu. Owszem, to właśnie w 
obliczu oczywistości faktu bezwzględnej powinności budzą się i tylko 
w jego obliczu mogą się budzić pytania typu „Skoro nie muszę, to dla
czego nie mogę swobodnie wszystkiego, cokolwiek zechcę?”, „Dlaczego 
w  ogóle cokolwiek powinienem, aniżeli nic?”, „Dlaczego coś raczej po
winienem, niż nie powinienem?”.

Druga część ostatniej formuły naszego pytania może — jak widzieliś
my — przybrać dwie alternatywne i dopełniające się postaci: „Dlaczego 
raczej nie muszę, jak »muszą« rzeczy, nieosoby?” oraz „Dlaczego raczej 
nie mogę wszystkiego, co zechcę, jak jakiś »absolut wolności«?”. Do
świadczenie moralne przeczy i jednemu, i drugiemu wariantowi. Tym 
niemniej trudno w tej sytuacji nie pytać „Dlaczego taki właśnie fakt ma
1 w ogóle może mieć miejsce?”, „Jaka jest tego ostateczna racja?”.

Sytuacja jest więc obiektywnie zagadkowa. Trudno bowiem nie py
tać: W jaki sposób może być racją bezwzględnego zobowiązania dla 
mnie to, co samo nie znajduje w sobie samym bezwzględnej racji włas
nego istnienia?; W jaki sposób może coś, co samo nie usprawiedliwia 
ostatecznie obecności w  sobie swej godności, usprawiedliwiać bezwzględ
ną moc, z jaką domaga się czynnej dla niej aprobaty? Zastanawiające
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jest również, że osoba dysponując wolnością inicjatywy nie może zre
zygnować pod odnośnym względem z siebie nawet wobec siebie, tj. z 
siebie jako osoby-przedmiotu wobec siebie jako osoby-podmiotu?; Dla
czego również — by rozważyć nieco inny przypadek tego samego — na
wet gdyby konkretna osoba zrezygnowała aktem najzupełniej wolnym 
z bezwzględnie jej powinnego moja sytuacja moralna wobec niej nie ule
ga obiektywnie — doświadczam tego naj ewidentniej — w niczym naj
mniejszej zmianie?

We wszystkich tych przypadkach narzucająca się bezwzględność zu
pełnie — jak się zdaje — nie harmonizuje z przygodnością podstawy, nie
koniecznym, czyli nie mającym źródła w samej osobie, istnieniem, które 
wszak poprzez nadanie osobie realności jest ostatecznie także źródłem 
jej godności i należnej jej powinności. Trudno tedy nie czuć się osaczo
nym przez tego rodzaju pytania przy teoretycznej refleksji nad ujaśnio- 
nym datum morale, a  więc osaczonym przez trudności nie wskutek nie
widzenia sytuacji, lecz na odwrót, właśnie wskutek jej — rzec można — 
przejrzenia. To, co będąc źródłem bezwzględnie powinnego zarazem od
słania swą własną względność, nie może stanowić adekwatnej i w tym 
sensie koniecznej, tj. ostatecznoścdowo wyjaśniającej, racji dla struktury 
na nim wyrosłej. Z tego właśnie powodu potocznie zdarzające się za
kwestionowania faktu moralności mogą mieć i miewają całkiem obiek
tywne, realne podstawy, i wcale nie muszą się tłumaczyć niedoborami 
w zakresie właściwego funkcjonowania poznania moralnego u danej jed
nostki. To także tłumaczy fakt, że zakwestionowania tego rodzaju wy
chodzą często w kantakcie z żywą moralnością od osób bynajmniej nie 
upośledzonych, a naw et legitymujących się wyjątkową ostrością widzenia 
moralnego66. Tak zatem sedno trudności leżące u podstaw pytań wyżej 
wymienianych, a  mających swe pendant w pytaniach zwyczajnych, prze
ciętnych ludzi sprowadza się koniec końców do pytania-zdziwienia: „Bez
względne we względnym!?”. To zaś jest z całą pewnością realny problem.

W sumie więc pełne, nieokrojone ujaśnienie przedmiotu doświadcze

66 Por. dyskurs Sokratesa z Kritonem w więzieniu w dialogu Platona Kriton, 
fW:] Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, Warszawa 1958, s. 177—180. Nie można za
przeczyć, że Kant formułując centralny problem etyki pytaniem: Jak jest możliwy 
kategoryczny imperatyw?, wyrażał w  języku, na jaki pozwalała jego epistemologia, 
także zdziwienie wobec faktu moralności już ujętego uniwersalną tezą. Pytanie to 
bynajmniej nie ignorowało faktu moralności, owszem, było ono możliwe jedynie na 
gruncie jego stwierdzenia i zasadniczego uznania. Okoliczność ta nie jest zapewne 
argumentem za realnością problemu apodyktyczności tez etyki jako rezultatu ujaś- 
niająco-uniwersalizującej intuicji (w języku Kanta — kategorycznych imperatywów), 
tym niemniej miło stwierdzić, że realność tej problematyki jest widoczna nawet 
w perspektywie epistemologii tak odmiennej od naszej.
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nia moralnego zdaje się więcej jeszcze aniżeli koniecznością formułowa
nych w datum ethicum tez frapować nieostatecznością tej konieczności, 
czyli ich nieapodyktyczną racją. Ujawnienie bezwzględnego we względnym 
lub może lepiej — względnego w  bezwzględnym, końcowy rezultat ujaś- 
nienia moralnego datum, jest też powodem, dla którego formułowania tez 
ogólnych w ramach datum ethicum nie możemy uznać za czynność koń
cową w  programie etyka wiernego do końca własnej problematyce za
równo etycznej, jak i zrodzonej na jej metaetycznym piętrze, problema
tyce metodologicznej. Ostatnie słowo etyki ujaśniającej to nie wypowie
dzenie apodyktycznie ważnych tez, ale postawienie problemu apodyktycz
nie ważnych racji dla jej tez.

Powołaliśmy się na zbieżność problematyki ujawniającej się w wyni
ku u jaśnienia przedmiotu etyki z problematyką zawartą w pytaniach wy
rastających w spontanicznym, żywiołowym obcowaniu ludzi z moralnoś
cią. Dla ścisłości nie sposób jednak pominąć tutaj jednej ważnej różnicy. 
Pytania życia jako pytania wyrastające na gruncie datum  morale, w 
przeciwieństwie do problemów formułowanych na gruncie datum ethi
cum, mają charakter konkretny. Otóż ujawnienie tej różnicy daje nam 
okazję pokazania od innej jeszcze strony istotnego charakteru i rzeczy
wistej roli tez formułowanych w ramach datum  ethicum w stosunku do 
datum  morale oraz konkretnych pytań, do jakich ono bezpośrednio pro
wokuje. Aż nazbyt łatwo mianowicie ulec można sugestii, iż formułowa
na w ramach datum  ethicum teza ogólna stanowa już bezwzględnie os
tateczną odpowiedź na pytanie wyrosłe na gruncie datum  morale i jako 
taka stanowi właściwe jego wyjaśnienie, wskazanie właściwej mu osta
tecznej racji. W świetle tego poglądu teza np. „Osoba osobie bezwzględ
nie powinna miłość” byłaby adekwatnie wyczerpującą i ostatecznie za
sadną odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego w ogóle powinienem to oto wo
bec ciebie?”, wyrosłe w obliczu faktu: „Powinienem to oto wobec ciebie”, 
i tym samym racją tego faktu. Otóż nie wydaje się, by to zaklasyfiko
wanie konkretnego przypadku, dzieło uniwersalizującej, ujaśniającej in
tuicji, było tym wyjaśnieniem, którego domaga się pytanie „Dlaczego w 
ogóle?” ” .

Zuniwersalizowanie danych doświadczenia, odkrycie ogólnego prawa, 
jakie nam daje intuicja, nie usuwa bowiem samo przez się pytania pow-

17 Uogólnienie jest — jak wiemy — najsłabszą formą wyjaśnienia, formą, która 
może być brana pod uwagę co najwyżej przy pytaniach typu „Jak?”, „W jaki sposób 
zachodzi, przebiega?” lecz absolutnie niewystarczającą przy pytaniach typu „Dlacze
go?”, „Dlaczego w ogóle?”, „Dlaczego ostatecznie?”. Por. S. K a m i ń s k i ,  Wyjaśnia
nie w  m etafizyce, „Roczniki Filozoficzne”, 14(1966), z. 1, s. 69; por. również B. B l a n -  
s h a r d, Czy człowiek może być istotą rozumną?, [W:] Filozofia amerykańska, Bo
ston 1958, s. 136—157.
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stałego na gruncie doświadczenia i — dodać trzeba — mimo jego „oczy
wistości” . Przeciwnie, uniwersalizacja danych doświadczenia każe nam 
raczej rozciągnąć konkretnie dotąd adresowane pytanie na generalnie w 
tej chwili zaprezentowany fenomen moralności, na ogólnie sformułowaną 
tezę etyczną, zamiast na konkretny raport doświadczenia. Najtrafniej 
tedy dokonana uniwersalizacja jest więc i pozostaje w  końcu właśnie 
uniwersalizacją również i problemu, lecz nie jego rozwiązaniem. Jako 
taka nie posuwa zasadniczo sama przez się naprzód sprawy jego rozwią
zania i odpowiednio — wyjaśnienia, przynajmniej tego typu wyjaśnie
nia, które postulują rzeczone pytania. Jeśli więc w obliczu mego doświad
czenia i mimo jego oczywistości widzę powód, by pytać: „Dlaczego po
winienem”, niewiele pomoże mi odpowiedź: „Osoba jako osoba powin
na... Ty jesteś osobą, więc...”. Ten sam bowiem powód, który skłonił 
mnie do pytania: „Dlaczego ja?”, każe mi teraz tak samo pytać „Dlaczego 
osoba...?” 68

Cała zatem różnica pomiędzy metodologiczną sytuacją post datum mo
rale a sytuacją post datum  ethicum sprowadza się do tego, że w miejsce 
jednostkowych raportów moralnych poręczonych doświadczeniem i za
kwestionowanych konkretnymi pytaniami moralnymi mamy teraz ogólne 
tezy etyczne poręczone uniwersahzującą in tu ic ją69 zakwestionowane dla 
odmiany generalnie ujętymi, ale identycznymi w treści pytaniami. Tak 
zatem jak datum morale zamieniało się wskutek odnośnego pytania w 
datum morale ad explicandum, tak też i datum  ethicum wskutek nadal 
istniejącego — tyle że w generalnej postaci — pytania przekształca się 
w datum ethicum ad explicandum. W tym  miejscu nie można zatem 
kończyć teorii etycznej. Znaczy to, że niepodobna poprzestać na  progra
mie etyki ujaśniającej jako programie nieadekwatnym w  stosunku do 
własnej problematyki etyki. Rola intuicji jako odpowiednio zreflektowa
nego doświadczenia nie polega bowiem zasadniczo na dodawaniu nowego 
uzasadnienia do już posiadanego. Owszem — jak się zdaje — polega ona 
tutaj, tj. przynajmniej w przypadku nas interesującym, na  trafnym  wska
zaniu (heureza) terenu, n a  „dorównanym” określeniu obszaru, na którym  
trzeba tego dodatkowego, wciąż nam jeszcze brakującego uzasadnienia da
lej szukać. W szczególności zaś wskazuje jako na właściwy wątek na ist
nienie przygodne osoby, które dając realność bezwzględnemu samo bę-

88 Zwłaszcza, że od samego początku aktualnie, choć może nie w  sposób uwy
raźniony (actu confuso), wiem, doświadczam, zdaję sobie sprawę, że „ja” pyta(m) 
jako osoba.

•• Pokazano już, że intuicja nie wychodzi poza ramy doświadczenia, stąd i moc 
opartej na niej asercji nie może być większa, aniżeli siła asercji sądów bezpośred
niego doświadczenia.
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dąc niekonieczne wyglądać zaczyna na spoidło wiążące bezwzględne w 
osobie z bezwzględnym w świecie, gdzie samo niekonieczne istnienie oso
by znajduje adekwatną dla siebie rację. Ale intuicja jako intuicja nie 
pokazuje tej racji, ona co najwyżej naprowadza na jej ślad. Nie poka
zując w polu własnego widzenia takiej racji dla treści formułowanych w 
oparciu o nią tez, która by sama z siebie zdolna była ostatecznie upra
womocnić odsłaniane przez nią fakty, nie jest w stanie tym samym usu
nąć podstawy dorzecznego ich kwestionowania i zlikwidować przez to 
bez reszty sytuacji problemowej wyrosłej wokół datum  morale i datum 
ethicum. A przecież dopiero takie racje mogą zadowolić tego, kto pyta: 
„Dlaczego ostatecznie?”, „Dlaczego w  ogóle?”.

Rzecz jasna, to nie nasze aspiracje poznawcze decydują o tym, czy 
poznanie postulowane przez te pytania może zostać i zostanie zrealizo
wane, uwieńczone powodzeniem. Decyduje o tym obiektywna, przedmio
towa sytuacja. Ta zaś nie musi się zbiegać z naszymi aspiracjami po
znawczymi. Ale właśnie jedynym sposobem przekonania się o tym, czy 
się Zbiega, czy nie, jest i pozostanie przebadanie jej do końca. Już z tego 
choćby powodu nie można eliminować problemu przez sztuczne wyklu
czenie z przedmiotowej sytuacji elementu, który ten  problem stwarza — 
realnego istnienia. Wręcz przeciwnie, jedynie podjęcie trudności, wobec 
której nas ono stawia, może naprowadzić na właściwy wątek, zupełnie 
niezależnie od tego, czy pójdzie on po linii naszych aspiracji, czy też 
przeciw nim. I w tym drugim bowiem przypadku niemałą korzyścią by
łoby poznanie, dlaczego postulowana przez nas wiedza etyczna jest dla 
nas nieosiągalna lub z jakich powodów nas na nią nie stać i dlaczego 
musimy się zadowolić skromniejszym rezultatem.

Tak czy owak nie wolno nam  zignorować elementu, z którego strony 
płynie zakwestionowanie, już choćby dlatego, że element, kwestionujący 
bezwzględne jest zarazem elementem, dzięki którem u w ogóle bezwzględ
ne w osobie jest i jest nam  jako takie dane. Zresztą już sama dość para
doksalna okoliczność, że niekonieczne istnienie ustanawia w realnym by
cie treściowo konieczne powiązania, tj. bezwzględne relacje, nasuwa po
dejrzenie, czy ono samo nie jest z kolei wiązadłem pomiędzy stwierdzal- 
nym wprost bezwzględnym w realnych osobach i ich relacjach przed
miotowych a nieujmowalnym Wprost bezwzględnym w świecie, w któ
rym istnienie przygodne osób znajduje jedyną dla siebie rację unie- 
sprzeczmającą, a zatem rację konieczną dla siebie i konieczną w sobie; 
czy nie jest ono przekaźnikiem pomiędzy bezwzględnością centrali i bez
względnością peryferii, tj. zapożyczoną i uczestniczącą w bezwzględnoś
ci własnego, ostatecznego, mającego rację w sobie źródła. Ukazane racje 
skłaniają zatem do uznania sformułowanych w ramach datum  ethicum
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podstawowych tez za tezy domagające się dalszego uzasadnienia, czyli do 
uznania ich raczej za podstawowe problemy etyka. Problemy te są — jak 
zauważano — paralelne do pytań jawiących się samorzutnie na  konkret
nym m ateriale żywej moralności, mimo że geneza tych ostatnich związa
na jest bardziej z  potrzebami praktyki aniżeli z teoretyczną pasją pozna
nia generalnie ujętego faktu moralności. W oparciu o przeprowadzone w 
§§ 1 i 2 analizy możemy teraz tę paralelność wyrazić następująco:

a) Pytaniu: „Dlaczego powinienem bezwzględnie raczej coś aniżeli 
nic?”, odpowiadałby problem ogólny: „Dlaczego człowiek-osoba powinien 
bezwzględnie raczej coś niż nic?” ;

b) Pytaniu: „Dlaczego powinienem bezwzględnie tak  oto Dostąpić wo
bec tego oto drugiego?”, odpowiadałby problem ogólny: „Dlaczego bez
względna powinność jest zawsze i tylko powinnością afirmowania czy
nem osobowego charakteru (godności) człowieka-osoby jako osoby?”.

W przypadku a) chodzi o ostateczne wyjaśnienie ujętego ogólnie sa
mego faktu („że”) i sposobu („że tak”), tj. tego, że człowiek-osoba w 
ogóle cokolwiek bezwzględnie powinien oraz właśnie bezwzględnie po
winien to, co powinien. Można problem ten nazwać problemem mocy 
obowiązującej prawa moralnego. Chodzi w nim  o wyjaśnienie ostateczne 
a zatem i apodyktyczne uprawomocnienie ujętego ogólną tezą faktu mo
ralności, faktu powinności miłowania osoby.

W przypadku b) chodzi o takież wyjaśnienie treści („że to”) ujętego 
generalną tezą faktu. Doświadczenie moralne ujawniło mianowicie cha
rakterystyczną polaryzację bezwzględnie powinnego: była to zawsze bez
warunkowa powinność czynienia albo takaż powinność nieozynienia cze
goś określonego. Treść taka lub inna stanowiła czynnik polaryzujący pole 
bezwzględnie powinnego. Ujaśniająca intuicja odsłoniła wspólny mianow
nik dla treści bezwzględnie powinnego i bezwzględnie niepowinnego w 
postaci „dorównania” pomiędzy bezwzględnie powinnym a  afirmacją oso
by jako osoby70 i bezwzględnie niepowinnym jako uwłaczającym, dys
kredytującym osobę jako osobę. Zgodnie jednak z charakterem  intuicji
— wiemy, że nie wybiega ona zasadniczo poza ramy samego doświadcze
nia — mówiła ona o tym  jako o fakcie. Lecz tu  właśnie chodzi o to: 
Dlaczego taki a nie inny fakt ma miejsce i dlaczego inaczej być nie

70 Afirmacja osoby jako osoby, czyli w jej prawdzie lub — jak określa K. Woj
tyła — „w prawdzie o jej dobru”. To obiektywne, prawdziwe dobro można rozpa
trywać bądź w nim samym (ontycznie, metafizycznie), bądź jako odniesione do nas, 
w szczególności do naszego poznania. Można by w  ten sposób wyróżniać dobro osoby 
bądź jako dobro substancjalne, wsobne (por. M a r i t a i n ,  N euf leęons sur les no- 
tions premieres de la philosophie morale, s. 31—42), bądź jako autonomiczną wartość 
domagającą się dla siebie aprobaty bezwzględnej (K. Wojtyła, Dobro i wartość, w y
kład monograficzny W KUL-u w  r; akad. 1956/57).
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może?, Dlaczego tak a  nie inaczej przebiega granica?, Dlaczego nde może 
inaczej przebiegać? Jest to zatem problem ostatecznego wyjaśnienia 
wskazanego kryterium  dobra i zła a zarazem jego apodyktycznego uza
sadnienia. Przez co i dlaczego czyny człowieka ostatecznie są dobre lub 
złe?

Zarówno w pierwszym, jak i w  drugim przypadku rozwiązanie pro
blemu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: Dlaczego takie są fak
ty?, z akcentem odpowiednio bądź na tym, że w ogóle są, bądź na tym, 
że są tak ie71. W naszym „Dlaczego?” zawiera się jednak zarazem: Dla
czego, one nie mogą być inne aniżeli tylko takie, jakie są, jak je nam 
objawia doświadczenie. Takiej, tj. apodyktycznie uzasadnionej, odpowie
dzi szukamy i to odpowiedzi generalnej, bo na ogólnie ujęte pytanie. To 
jednak wcale nie zmienia stanu rzeczy, że pytamy o fakty oraz że chodzi 
nam nie o co innego, tylko o ach wyjaśnienie ostateczne, ponieważ stwier
dziliśmy, że ich ujęcie w postaci uniwersalnych tez tym  ostatecznym 
wyjaśnieniem jeszcze nie było. Odsłaniający się zatem od tej strony me
todologiczny profil etyki adekwatnej do własnej problematyki to typ 
teorii wyjaśniającej ostatecznie, a  w każdym razie usiłującej znaleźć ta
kie ostateczne wyjaśnienie danych doświadczalnie faktów. Jest to więc 
teoria oo najmniej tak realna i empiryczna, jak realne są wyjaśniane 
przez nią dane doświadczenia moralnego.

Z charakteru i intencji samych pytań wypływa jednak, że nie chodzi 
tylko o proste wyjaśnienie np. zawarte w samym „dorównanym” zakla
syfikowaniu moralnego datum, oo nam dała już ujaśniająca intuicja w 
postaci tez ogólnych formułowanych w  ramach datum ethicum. Chodzi
o ich ostateczne wyjaśnienie. Rzecz jasna, takie wyjaśnienie faktu do
świadczenia moralnego stanowiłoby równocześnie jego nieodwołalne upra
womocnienie a tym  samym uapodyktycznienie podstawowych tez o nim, 
tj. tez etyki. Zasadniczy problem metodologiczny etyki sprowadza się 
więc do pytania: Czy i w jaki sposób jest możliwe ostateczne uprawo
mocnienie faktu bezwzględnej powinności określonych postąpień?, lub: 
Czy i w jaki sposób można wskazać rację nieodwołalnie ukonieczniającą 
podstawowe tezy etyczne? Na tym etapie refleksji metodologicznej taki 
już tylko sens może mieć dla nas pytanie: Czy i jak  możliwa jest etyka?

Wracając jeszcze do wyżej sformułowanych podstawowych proble
mów etyki wypada dodać, że one oba wyrażają potrzebę mocniejszego 
uzasadnienia ujętych generalnie jej tez. Wiemy o nich już jednak, że 
wyrażają z osobna treści wzajemnie się dopełniające i od siebie nieod
łączne. W związku z tym też mówiliśmy raczej o formułowaniu tylko

71 Ewentualnie jeszcze, że tak, w  taki sposób są. Por. przypis 61.
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dwu różnych, choć nieoddzielnyeh od siebie aspektów tej samej tezy 72 r 
„Osoba osobie bezwzględnie powinna bezwzględnie powinne”, lub: „Oso
ba osobie bezwzględnie powinna miłość”. Bezwzględnie powinne w sen
sie treściowym, „co” (miłość), występuje tu  zawsze — rzec można — w 
oprawie bezwzględnie powinnego w  sensie „faktu”, tj. tego, że to właś
nie się od osoby osobie i tak, czyli bezwzględnie, należy. W tej sytuacji 
więc rozwiązanie obu problemów można przedstawić tylko albo łącznie, 
albo wcale. Owszem, będzie to, o ile w ogóle będzie, rozwiązanie jednego 
choć dwuwymiarowego problemu. Można go też ująć najkrócej w  posta
ci odpowiednio akcentowanego pytania: Dlaczego ostatecznie miłość? Jak 
zatem ostatnim  słowem etyki ujaśniającej byłaby teza — imperatyw 
kategoryczny — „Miłość!”, tak  ostatnim  słowem etyki po prostu — może 
być jedynie wskazanie racji ostatecznej dla tej te zy 73. Rzeczą zaś m eta- 
etyki jest opis i charakterystyka metodologiczna czynności mających za 
przedmiot zbadanie: Czy i w jaki sposób wskazanie tej racji jest możliwe?

C. Końcowy rezultat etyki ujaśniającej sprowadza się — jak zauwa
żono— do ujawnienia paradoksu w postaci koniecznego uzależnienia za
wartości 74 moralnego datum od wcale w sobie niekoniecznego istnienia 
realnej osoby. Ponieważ istnienie to jest elementem zarazem i fundują
cym, i problematyzującym właściwą treść moralnego a  następnie także 
etycznego datum, przeto począwszy od tego momentu główny problem 
etyki zbiega się lub nawet przechodzi w problem istnienia realnej osoby. 
Ten zaś od strony właściwego dla problematyki etycznej zamówienia 
poznawczego sprowadza się do wskazania takiego pryncypium, które by 
pozwoliło niejako osaczyć definitywnie przypadkowość, jaką w datum  
morale a potem w datum  ethicum wnosi z sobą realne istnienie, czyli po 
prostu na jego ostatecznościowym wyjaśnieniu. Przedmiotowo zaś prob
lem polega na tym, czy istnieje dla takiego wyjaśnienia podstawa w sa
mym realnym porządku rzeczy, czyli po prostu czy porządek ten obiek
tywnie zbiega się z kierunkiem naszych aspiracji poznawczych. W każ
dym razie wiadomo odtąd, że nie m a i być nie może adekwatnej wiedzy
o datum  morale bez włączenia jej w wiedzę, która wyjaśnia zagadkę ist
nienia, w szczególności zaś nie może być apodyktycznej, koniecznej etyki

n  Chodzi wszak o zadanie etyki, polegające na wyjaśnieniu moralnego datum 
w jego fakcie i treści (istnieniu i istocie). Tego nie można zrobić inaczej, jak tylko 
łącznie. Ma to być wyjaśnienie z jednej strony tego — jako różnego od wszystkich 
innych — faktu, a zarazem tego faktu jako właśnie faktu: że t a k i e  coś jest — że 
takie coś j e s t .

7* Lub wskazanie niemożliwości podania takiej racji: że nie jest i dlaczego 
nie jest możliwe rozwiązanie.

74 Pamiętamy, dlaczego zawartości tej niepodobna zesencjalizować.
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inaczej, jak tylko w  ramach apodyktycznej wiedzy o istnieniu realnej 
osoby, a w końcu o istnieniu w ogóle. Czy taką wiedzę posiadamy?

Otóż jesteśmy w posiadaniu teorii, która podjęła zadanie wskazania 
adekwatnej racji dla faktu realnego istnienia czegokolwiek. Teorią tą  jest 
metafizyka rozumiana jako teoria ostatecznie wyjaśniająca stwierdzane 
doświadczalnie realne istnienie rzeczy. W ramach jej metateorii pokazano, 
iż racja wyjaśniająca istnienie rzeczy realnych jest typu jedynej racji 
uniesprzeczniającej to istnienie, czyli jego racją absolutnie konieczną, tak
że w tym  sensie, że stanowiąc rację konieczną dla wszelkiego niekoniecz
nego istnienia, stanowi zarazem konieczną rację dla istnienia własnego 7S. 
Daje to w wyniku metodologiczną osobliwość. Jest to bowiem unikalny 
przypadek uzyskiwania drogą rozumowania redukcyjnego (dobieranie 
racji do danego doświadczalnie następstwa) tezy niezawodnej, nieobalal- 
nej, apodyktycznej, a  zatem dokładnie takiej, jakiej oczekujem y76. Po
sługując się metodą jedynej racji uniesprzeczniającej jesteśmy w stanie 
formułować następnie inne tezy o tej samej randze metodologicznej na 
tem at relacji pomiędzy tym, co istnieje niekoniecznie, a Istnieniem Ko
niecznym. Stwierdzenie to okazuje się szczególnie płodne dla przypadku 
nas interesującego. Uwaga nasza bowiem koncentruje się na realnym ist
nieniu człowieka-osoby, ono stanowi, jak stwierdzono, konieczną podstawę 
moralnego datum. Otóż realne istnienie osoby-człowieka znajduje dla sie
bie jedyną rację uniesprzeczniającą w Koniecznym Istnieniu Osobowym. 
Również i tej tezie towarzyszą inne o identycznej randze metodologicznej 
tezy na tem at wzajemnych relacji osoby-człowieka i Koniecznej jego 
Racji: Koniecznego w sobie Osobowego Istnienia. Formułuje je wycho
dząca z danych bezpośrednio w doświadczeniu człowieka-osoby jako czło
wieka i wyjaśniająca je ostatecznościowo metafizyka człowieka.

Wobec tego więc, że datum  morale zarówno w swym fakcie, jak i w 
treści opiera się z konieczności o realne choć przygodne tylko istnienie

75 Jest to zresztą warunek sine qua non, by mogła być adekwatną racją nie
koniecznego istnienia. Nieprzyjęcie tej racji równałoby się uznaniu, że nie jest to, 
co jest, a co stwierdzamy w  elementarnym doświadczeniu (sądy egzystencjalne). 
Poza ignorowaniem doświadczenia, czyli postawy empirycznej, cechującej rzetelnie 
naukową postawę, oznaczałoby to obstawanie przy pozycji wręcz absurdalnej. Por. 
M.A. K r ą p i e c ,  Metafizyka, Poznań 1966, s. 53—58.

n  Zasługą filozofów środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest nie 
tylko twórcze rozwijanie klasycznej metafizyki (M.A. Krąpiec i jego uczniowie), ale 
również podjęcie po raz pierwszy w  dziejach na taką skalę opracowania jej meta
teorii, tj. epistemologicznej i metodologicznej charakterystyki pozna(wa)nia meta
fizycznego i jego wyniku: teorii metafizycznej (S. Kamiński, M.A. Krąpiec i ich 
uczniowie). Na szczególną uwagę zasługują wspomniane wyżej prace, zwłaszcza zaś 
S. K a m i ń s k i  i M.A. K r ą p i e c ,  Z teorii i metodologii m etafizyki (Lublin 1962); 
S. K a m i ń s k i ,  Wyjaśnianie w metafizyce, „Rocz. Filoz.", 14(1966), z. 1, s. 43—70.
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osoby, a  z  drugiej strony istnienie osoby wiąże się koniecznośdowo jako 
z jedyną uniesprzeczniającą jej istnienie Konieczną Racją, w takim razie 
metodologiczny problem ostatecznego wyjaśnienia moralnego datum —
0 co w  etyce chodzi — sprowadzi się do powiązania w  odpowiedni spo
sób tez formułowanych w ramach datum  ethicum z odpowiednimi tezami 
z metafizyki człowieka-osoby i w  końcu samej m etafizykin . Na podsta
wie wyżej ujawnionych związków w samej strukturze i ontycznym cha
rakterze moralnego datum  nie można dalej kwestionować obiektywnego 
tytułu dla tego przedsięwzięcia. Nie może tu  więc być problemu „czy”, 
lecz tylko „jak”.

Przedmiot doświadczenia moralności okazał się „wbudowany” w  czło- 
wieka-osobę, który jako taki jest właściwym przedmiotem osobnego ro
dzaju doświadczenia, tj. doświadczenia człowieka-osoby jako człowieka. 
Przedmiot ten wreszcie okazał się „wbudowany” w  człowieka-osobę real
nie istniejącego, który to aspekt stanowi właściwy przedmiot doświad
czenia istnienia jako istnienia. Okazuje się skądinąd, że zarówno doświad
czenie człowieka jako człowieka, jak  i doświadczenie istnienia — nazwij
my je odpowiednio doświadczeniem antropologicznym i m etafizycznym 78
— odsłaniają wraz ze swymi przedmiotami również ich zagadki, co z 
kolei nasuwa konieczność budowania odpowiednich teorii wyjaśniających: 
antropologii filozoficznej (metafizyki człowieka) i filozofii bytu (metafi
zyki jako ogólnej teorii o rzeczywistości). Otóż wypada tu podkreślić, 
iż z tego, że przedmiot doświadczenia moralnego „wbudowany” jest w  
realnie istniejącego człowieka-osobę, wynika tyle i tylko tyle, że do
świadczenie moralne zakłada istnienie człowieka-osoby, zakłada więc też
1 istnienie. Jest po prostu doświadczeniem swoistej treści istniejącej. 
Inaczej zresztą nie byłoby ani jego przedmiotu, ani jego samego. Z tego 
jednak, żę przedmiot doświadczenia moralnego „wbudowany” jest w czło- 
wieka-osobę realnie istniejącą, bynajmniej nie wynika, że doświadczenie 
moralne jest nadbudowane na doświadczeniu antropologicznym, a idąc 
dalej — na doświadczeniu metafizycznym. Innymi słowy, doświadczenie

77 W etyce chodzi przede wszystkim o ultymatywną zasadność tego postępo
wania ze względu na zadanie wyjaśnienia danych doświadczenia moralnego. W meta- 
etyce zaś o opis i o charakterystykę poszczególnych kroków z punktu widzenia ich 
prawidłowości. Tak więc metaetyka ujaśnia i charakteryzuje oceniająco czynności 
etyka. Widać jednak, że jeśli etyk aspiruje do ultymatywnej zasadności własnych 
twierdzeń, ma obowiązek uwierzytelnić również wartość narzędzi, w  oparciu o które 
każe nam uznać swe tezy za ostatecznie uzasadnione. Tak zatem refleksja meta- 
etyczna wchodzi w  obręb obowiązkowych czynności etyka jako filozofa moralisty. 
Por. T. S t y c z e ń ,  M etaetyka, nowa „rzecz” czy nowe słowo?, „Zeszyty Naukowe 
KUL”, 12(1969), nr 2, s. 38.

78 Bądź odpowiednio datum antropologicum i datum metaphysicum.
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moralne, zakładając z konieczności istnienie człowieka-osoby, nie zakłada 
z konieczności, de iure, co najwyżej de facto, doświadczenia człowieka 
jako człowieka ani doświadczenia istnienia jako istnienia. Jest doświad
czeniem tych przedmiotów o tyle, o ile wchodzą one w  całościową, spe
cyficzną strukturę moralnego datum.

Konsekwentnie doświadczenie moralne nie zakłada tym  bardziej teo
rii wyjaśniających dane doświadczenia antropologicznego czy m etafi
zycznego, tj. metafizyki człowieka i metafizyki ogólnej, czyli nie jest na 
tych teoriach dopiero nadbudowane. Na tej właśnie podstawie i w tym 
sensie możemy powiedzieć, że etyka w swym punkcie wyjścia jest dy
scypliną metodologicznie autonomiczną 79. Tę autonomię trzeba także roz
ciągnąć na datum  ethicum jako na ujaśnioną i zuniwersalizowaną przy 
pomocy intuicji (pamiętamy, że nie jest ona różna w istocie od samego 
doświadczenia) postać datum  m orale80.

Stwierdzono, że doświadczenie moralne ujawnia nam  swoistą treść 
istniejącą. Lecz jako takie nie jest ono doświadczeniem istnienia tej treś
ci jako jej istnienia. To bowiem leży już w zakresie właściwym doświad
czeniu metafizycznemu. Mimo to n a  swój sposób doświadczenie moralne 
dotyka istnienia, będąc przecież doświadczeniem treści istniejącej 81. Do
tyka go nawet w szczególny sposób jako specyficznej postaci „być” 82, 
dotyka go wreszcie — zwłaszcza na etapie ujaśnienia własnego przed
miotu — jako czynnika wnoszącego moment względności w  bezwzględ
ną w swej treści jego strukturę. Z tego właśnie ostatniego powodu samo 
doświadczenie moralne nie pozwala nam  poprzestać na ujaśnieniu włas
nego przedmiotu, domagając się jego w yjaśnienia83. Lecz to zaktualizo

n De iure, gdyż de facto może ona czynić i niejednokrotnie czyni w osobach 
uprawiających etykę użytek z doświadczenia antropologicznego i metafizycznego oraz 
z ich odnośnych teorii. Chodzi o użytek już w samym punkcie wyjścia, a więc
0 interpretowanie niejako doświadczenia moralnego współrzędnie z jego dokonywa
niem, a nawet o dokonywanie go już niejako w ramach ogólnej wizji człowieka
1 bytu lub człowieka w całokształcie bytu. Możliwość taka, niejednokrotnie zrealizo
wana, mogła być i była źródłem mylnej opinii, że etyka jest dedukcyjnie zależna 
od antropologii filozoficznej i metafizyki ogólnej.

80 W każdym razie do momentu, w  którym ujaśnienie jako formułowanie uni
wersalnych tez o przedmiocie doświadczenia moralnego przechodzi w  odsłanianie 
zagadek tegoż przedmiotu i w  zakwestionowanie ostateczności tych tez. Intuicja 
w  tym względzie odsłania problemy, których rozwiązanie leży już poza obszarem 
jej widzenia. Tym samym okazuje ona granice autonomii etyki. Stawia problemy, 
których nie jest zdolna rozwiązać.

81 Powinność nierealna nie byłaby tym, czym jest: powinnością, co najwyżej 
fikcją powinności.

82 Por. § 1 niniejszego rozdziału.
88 Daje nam ono wyborny przykład przypadku — który zresztą trzeba uogólnić 

— że mianowicie wszelka doświadczalnie dana treść domaga się dla swego adekwat
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wało sprawę dla celów ostatecznego wyjaśnienia własnego przedmiotu 
etyki, ostatecznego wyjaśnienia przygodnego istnienia człowieka i da
lej — sprawę konieczności spojrzenia na bezwzględnie pow inne84 (w 
fakcie i treści) z pozycji ostatecznej racji tego, że człowiek-osoba w  ogóle 
jest, czyli że raczej jest, niż n ie jest, oraz że będąc, jest człowiekiem-o sobą 
raczej aniżeli czymś innym. Tym samym potrzeba wyjaśnienia przedmiotu 
doświadczenia moralnego zmusza etyka do skorzystania z usług i z kom
petencji dyscyplin kompetentnych do podjęcia i rozwiązania problemu 
istnienia człowieka jako człowieka, a w  tym  problemu istnienia przygod
nego w ogóle. O ile więc samo doświadczenie moralności mogło się obyć 
bez doświadczenia antropologicznego i  metafizycznego, a  dalej — bez an
tropologii filozoficznej i metafizyki, o tyle teoria ostatecznie wyjaśniająca 
przedmiot doświadczenia moralności nie może nie skorzystać z usług tych 
teorii, które ex professo badają i  wyjaśniają przedmioty, w  które jako 
w  swe fundam enty okazała się wbudowana struktura moralnego datum. 
Ta okoliczność decyduje o tym, że etyka jako adekwatna teoria przedmio
tu doświadczenia m oralnego, nie może się w  sobie samej w pełni ukon
stytuować bez wbudowania jej tez w odpowiedni sposób w tezy meta
fizyki człowieka i dalej — w tezy metafizyki ogólnej.

Nasz problem polega zatem obecnie na pokazaniu sposobu tego 85 wbu
dowania, czyli sposobu połączenia podstawowych tez etyki z odpowiedni
mi tezami z zakresu metafizyki, w  szczególności zaś z zakresu antropo
logii filozoficznej, tj. metafizyki człowieka. Chodzi więc w końcu o właś
ciwe przeprowadzenie metafizykalnej interpretacji tez sformułowanych 
w ramach datum ethicum lub — co sprowadza się do tego samego — o 
dokonanie powiązania tez etyki z tezami metafizyki, oczywiście wedle 
kryteriów określonych wymaganiami samego wyjaśnianego przedmiotu. 
Wskazówkę co do sposobu właściwego połączenia tez etycznych (datum 
ethicum) z metafizyką możemy bowiem czerpać tylko z tego źródła, któ
re w ogóle zadecydowało o metodologicznej konieczności tego włączenia. 
Jak  więc stwierdzenie faktu koniecznego wbudowania struktury moral
nego datum  w datum  antropologicum i datum metaphysicum zadecydo
wało o samej konieczności (że) włączenia teorii wyjaśniającej datum  mo
ralnego (etycznego) w tezy metafizyki człowieka i metafizyki po prostu, 
tak też przedmiotowy charakter tego wbudowania winien wskazać nam

nego wyjaśnienia z tej właśnie racji, że jest treścią istniejącą, wyjaśnienia również 
w aspekcie jej istnienia. Inaczej wiedza o doświadczanym przedmiocie nie byłaby 
adekwatna w stosunku do pytań („Dlaczego w  ogóle?”) wobec niego powstałych.

84 Właśnie przez to przygodne istnienie najmocniej zakwestionowane.
85 Por. S. K a m i ń s k i  i  T. S t y c z e ń ,  Doświadczalny punkt wyjścia etyki,

„Studia Philosophiae Christianae ATK”, 4(1968), nr. 1, s. 60.
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sposób (jak) połączenia tez etycznych (datum ethicum) z tezami m eta
fizycznymi.

Cóż zatem najbardziej podstawowo charakteryzuje przedmiotowy spo
sób wbudowania moralnego datum  w datum  metaphysicum? Wydaje się, 
że w charakterystyce tego sposobu nie może zabraknąć — jako ważnych
— następujących momentów:

1. wbudowanie datum moralnego w datum  metaphysicum dokonuje 
się tylko i wyłącznie za pośrednictwem datum  antropologicum; chodzi 
tu  zatem o włączenie danego doświadczalnie aspektu działania człowieka 
w istnienie człowieka jako człowieka. Owszem, w  tym układzie rzeczy 
datum morale przedstawia sobą aspekt istnienia człowieka osoby jako 
osoby;

2. wbudownie datum  moralnego w datum metaphysicum posiada cha
rakter koniecznego przyporządkowania (relacji) pierwszego do drugiego
— oczywiście via datum  antropologicum — zarówno oo do samego fak
tu, jak i co do treści, co najmniej w  tym sensie, że treść ta nie byłaby 
w  ogóle tą  treścią i w  ogóle by jej nie było, gdyby człowiek-osoba nie 
istniał. Znaczy to, że istnienie człowieka pełni fundamentalną rolę reali
zacji moralnego datum;

3. wypada dalej podkreślić w  oparciu o 1. i 2., że istnienie, które tu 
pełni rolę realizacji treści moralnego datum, jest istnieniem człowieka- 
-osoby jako człowieka-osoby, a  zatem istnieniem, które jeszcze bardziej 
podstawowo pełni funkcję realizacji (stawiania w  bycie) treści człowieka- 
-osoby i niejako za pośrednictwem realizacji tej treści pełni także rolę 
realizowania treści moralnego datum;

4. nietrudno w końcu dostrzec — wyżej przytoczony przypadek jest 
doskonałą ku temu okazją — że identyczną funkcję istnienie spełnia w 
stosunku do każdej treści, o której wolno nam  powiedzieć, że jest treścią 
realną, to znaczy, każda treść jest taka, a  nie inna i może być doświad
czana jako ta właśnie, w  swej specyfice różna od wszystkich innych, 
najbardziej podstawowo dlatego, że — i o ile w  ogóle — jest, istnieje 86. 
Nie m a treści bez istnienia treści. Z tego właśnie powodu można i trze
ba o każdej treści realnej, w  tym  także o treści moralnego datum, stwier
dzić, że jest określoną postacią istnienia;

5. uzupełniając 4. trzeba wreszcie zwrócić uwagę, iż istnienie, pełniąc 
(identyczną) funkcję realizowania odnośnych treści, pełni ją  odpowiednio 
w stosunku do różnych treści, co z kolei odpowiednio modyfikuje samą 
jego funkcję (limituje). W rezultacie funkcji realizowania treści przez 
istnienie i limitowania istnienia przez daną treść poszczególne treści real

88 Nie wolno oczywiście istnienia, które jest tylko elementem bytu (rzeczy), 
a nie „rzeczą”, pojmować na sposób rzeczy, tj reizować, hipostazować.

190



ne przedstawiają sobą przedmiotowo analogony istnienia, tj. postaci istnie
nia nieredukowalne do siebie z racji treści, a zarazem redukowalne do 
siebie w pionie istnienia, zwłaszcza zaś redukowalne poprzez istnienie do 
wspólnej im wszystkim racji uniesprzeczniającej ich niekonieczne istnie
nie. W tym sensie można i trzeba mówić o datum morale jako o analogo- 
nie istnienia, podobnie jak (przedtem) trzeba to samo stwierdzić o datum 
antropologicum.

Powyższa charakterystyka pociąga za sobą całkiem określoną teorię 
stosunku tez dotyczących moralnego datum do tez dotyczących datum 
metaphysicum, czyli teorię powiązania jednych z drugimi. Zaczynając od 
uwagi ostatniej trzeba stwierdzić, że doświadczając kiedykolwiek jakiej
kolwiek treści realnej — w tym  także treści moralnego datum — doświad
czamy zawsze analogonu istnienia. Odpowiednio do tego tezy metafizycz
ne — wiemy już, że i dlaczego posiadają one charakter twierdzeń apodyk
tycznych — dotyczą poprzez istnienie wprost każdej treści realnej. Z tego 
powodu i w tej perspektywie podporządkowują sobie i obejmują swym 
zakresem wszelkie tezy o szczegółowych treściach, a więc i tezy o treści 
etycznej 87. Ponieważ tezy ogólnometafizyczne dotyczą treści poprzez jej 
istnienie, to w takim  razie — z uwagi na funkcję, jaką względem treści 
pełni istnienie — dotyczą każdej treści z konieczności. Dlatego też zawie
rają w sobie z konieczności wszelkie tezy o treści etycznej (moralnej). 
Tezy metafizyczne dotyczą jednak każdej treści i dotyczą jej koniecznie 
proporcjonalnie do tego, jaką w danym przypadku treść istnienie reali
zuje 88. Na tym polega tzw. analogiczność ich orzekania. Rzecz wszakże 
w tym, że tezy metafizyczne jako metafizyczne nie wypowiadają i nie 
mogą wypowiadać wyraźnie treści, których skądinąd dotyczą wprost 
i z konieczności. Z perspektywy bowiem właściwej datum metaphysicum 
i jego teorii wyjaśniającej chodzi o istnienie jakiejkolwiek treści, a nie
o to, jaka ta treść jest w danym przypadku. Z perspektywy tej nie widać 
wyraźnie zdeterminowanych postaci poszczególnych tre śc i89. Widać stąd, 
że jakkolwiek tezy metafizyczne dotyczą treści — i to z konieczności — 
wypowiadanej skądinąd przez tezy etyczne (datum ethicum), to jednak 
treści tej wyraźnie nie wypowiadają ani też — zgodnie z własną fizjono
mią metodologiczną — nie mogą jej wypowiadać. Dlatego też nie można

87 Żadna treść realna nie może być poza zakresem ich orzekania, gdyż żadna 
treść realna nie może być poza pojęciem bytu. Abstrahowanie bowiem od jakiej
kolwiek treści realnej równałoby się stawianiu poza zakresem bytu (istnienia) jakie
goś bytu (istnienia). Por. K r ą p i e c, M etafizyka, s. 86 i n.

88 Z tego powodu są one ściśle adekwatne do każdej treści realnej, o której 
orzekają. Istnienie bowiem realizując treść przez to samo najściślej do niej przylega.

89 Z tej perspektywy widać wyraźnie tylko tyle, że każda treść jest konkretna 
i identyczna z sobą. Por. K r ą p i e  c, op. cit., s. 92 n.
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tez etyki wyprowadzić w drodze logicznoformalnych zabiegów z tez meta
fizyki 90. Odpada tym samym możliwość koniecznościowego powiązania 
tez etyki z metafizyką na zasadzie dedukcji i zagwarantowania im tym 
sposobem poszukiwanej dla nich apodyktyczności. Analogia charaktery
zująca tezy metafizyczne wykazuje zatem swoistą ambiwalencję. Posiada 
ona sens pozytywny i negatywny. Z jednej bowiem strony wprowadza 
w zakres koniecznościowego orzekania metafizycznego wszelką treść real
ną, z drugiej jednak — żadnej z tych treści nie ujawnia ani nie wypowia
d a 91. Lecz przez to samo analogia tez metafizycznych czyni je niejako 
z góry otwartymi na wypełnienie szczegółową treścią, na treściowe kon
kretyzacje metafizyki, których kres nie jest do przewidzenia, a których 
granice można co najwyżej określić formalnie jako pokrywające się z gra
nicami rzeczywistego bogactwa treściowego bytu. Analogia czyniąc tezy 
metafizyczne otwartymi na wypełnienie szczegółową treścią tym samym 
aktualizuje sprawę odpowiednich źródeł poznania, z których treść tę moż
na zaczerpnąć. I tak stajemy wobec nieodzowności — dla celów uszcze
gółowienia tez metafizyki — tej instancji, jaką jest doświadczenie, pojęte 
jako bezpośredni kontakt poznawczy z określoną, specyficzną treścią 
istniejącą jako taką, a nie inną treścią, treścią — rzecz jasna — istnie
jącą, lecz doświadczaną nie od strony jej istnienia. W związku z tym 
należałoby postulować właśnie rozróżnienie doświadczenia metafizycznego 
i doświadczenia kategorialnego. W przypadku pierwszym chodziłoby o 
doświadczenie istnienia treści, w  drugim  — najogólniej o doświadczenie 
treści istniejącej. W tym  drugim właśnie znaczeniu doświadczenie oka
zuje się niezbędne dla wypełnienia tez metafizycznych jakąś szczegóło
wą treścią, a więc dla ich partykularyzacji czy konkretyzacji. Wyróżnienia 
tego i uszczegółowienia niepodobna bowiem dokonać samymi tylko narzę
dziami analizy właściwymi metafizykowi jako metafizykowi biorącemu za 
punkt wyjścia dla formułowanych tez doświadczenie istnienia. Rzecz jas
na, wypełnienie tez metafizycznych określoną treścią pochodzącą z do
świadczenia kategorialnego pociągnie Za sobą zawężenie zakresu orzekań 
powstałych w ten sposób tez. Ich przedmiotem stanie się jedynie wyróż
niona treść. Nie będą już orzekać o całym zakresie rzeczywistości, a więc
o wszelkich realnie istniejących treściach. Zawężenie to stanowi niejako 
okup za specjalizację tez metafizyki. O wyróżnionym jednak zakresie 
tezy te  będą nadal orzekać metafizycznie, tj. koniecznościowo, apodyk

so W tym aspekcie należy uznać trafność spostrzeżenia Hume’a na temat nie
przekraczalnej przepaści pomiędzy zdaniami typu „jest” i zdaniami typu „powinien”. 
Por. T. S t y c z e ń ,  W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnościowych, 
„Roczniki Filozoficzne”, 14(1966), z. 2, s. 78—80.

,l Klasyczna metateoria metafizyki wyrażała tę właściwość krótkim actu con- 
fuse.
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tycznie, w oparciu bowiem o. bytową strukturę wyróżnionych desygna- 
tów. W tym  więc sensie tezy te  będą metafizyczne jako tezy metafizyki 
szczegółowej.

Tak oto potrzeba uszczegółowienia, tj. wzbogacenia metafizyki nowy
mi szczegółowymi treściami, skierowuje w stronę ich bezpośredniego uję
cia poznawczego, tj. doświadczenia, a nawet ona niejako skazuje meta
fizyka na zwrócenie się do odnośnych autonomicznych metodologicznie 
doświadczeń kategorialnych. Jednym  z nich okazało się doświadczenie 
moralności92. Stanowiąc autonomiczny punkt wyjścia dla etyki okazało 
się ono jednak — jak wiemy z przebytej drogi — niewystarczające, nawet 
na poziomie ujaśniającej i uniwersalizującej intuicji, jako podstawa dla 
rozwiązania problemów powstałych wokół jego przedmiotu. Właśnie czyn
nikiem, który o tym  zadecydował, okazało się niekonieczne istnienie oso- 
by-człowieka stanowiącego zresztą skądinąd widoczną wprost podstawę 
realności i identyczności (tj. rację tego, że treść moralna w ogóle jest, 
a więc także tego, że jest taka, jaka jest) treści moralnego d a tu m 93. Po
wstały wskutek tego problem, ostatecznego wyjaśnienia moralnego datum 
musiał więc odtąd stać się z konieczności szczególnym przypadkiem pro
blemu niekoniecznego istnienia w ogóle, a jego rozwiązanie — zostać 
uzależnione od znalezienia racji ostatecznie wyjaśniającej istnienie jakiej
kolwiek treści. Innymi słowy, rozwiązanie problemu etyki mogło być już 
tylko przypadkiem rozwiązania szczegółowego problemu metafizyki. Tak 
zatem droga od doświadczenia moralności (datum morale) do metafizyki 
staje się metodologiczną koniecznością, pokazując zarazem sposób takiego 
jej uszczegółowienia, w wyniku którego metafizyka stając się metafizyką 
moralności funkcjonuje zarazem jako poszukiwana od samego początku 
adekwatna etyka, adekwatna w stosunku do własnej problematyki. Osob
liwość sytuacji polega na tym, że problematyce wyrosłej na gruncie do
świadczenia moralności — a ogólniej, na gruncie autonomicznego doświad
czenia określonej treści istniejącej — wychodzi naprzeciw metafizyka, 
teoria otwarta nie z przypadku, lecz tak samo z metodologicznej koniecz
ności na wszelką treść istniejącą z samego ty tułu  jej istnienia. Wypadkową 
tych potrzeb na dopełnienie się określoną treścią, która może pochodzić

92 Można rzec obrazowo, że metafizyka i  autonomiczne w  swych punktach 
wyjścia dyscypliny filozoficzne czekają niejako na wzajemne dopełnienie się, posia
dają one bowiem na przemian to, czego im odpowiednio z osobna brak. Właśnie 
stwierdzenie tych braków rejestrowane jest jako otwarcie na dopełnienie, jako pro
blem, który na gruncie rozważanej dyscypliny dopełniającej powstaje, a leoa  jej grun
cie i  jej własnymi środkami nie może być rozwiązany. Por. S t y c z e ń ,  Problem  
możliwoSci poznania prawa naturalnego, s. 164—167, zwłaszcza zaś przypis 35 na 
s. 164.

•* Dając podstawę, samo jej potrzebuje.
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wyłącznie z doświadczenia i doświadczalnie danej treści moralnej doma
gającej się ostatecznego wyjaśnienia — jest etyka. Autonomiczna w punk
cie wyjścia staje się metafizyką moralności w punkcie dojścia. Dla swego 
ukonstytuowania się w charakterze teorii adekwatnie wyjaśniającej swój 
przedmiot potrzebuje zarówno odrębnego doświadczenia w punkcie wyjś
cia, jak i refleksji metafizycznej na etapie jego wyjaśnienia, nie mogąc 
pod rygorem albo niedotarcia w ogóle do swego przedmiotu, albo sprze
niewierzenia się własnemu przedmiotowi (i powstałej wokół niego proble
matyce) ograniczyć się tylko do jednego z tych dwojga.

Sposób powiązania doświadczenia moralności z metafizyką — czego 
wypadkową jest postulowana przez nas etyka — można więc scharaktery
zować najogólniej bądź jako przekład odpowiednich tez metafizyki na 
język doświadczenia moralności (konkretyzacja metafizyki), bądź jako — 
co zresztą na to samo wychodzi — umetafizykalnienie doświadczenia mo
ralności (metafizyczna interpretacja danych doświadczenia moralnościM). 
W jednym i w  drugim przypadku ogólny mechanizm jest ten sam i ta 
sama metodologiczna podstawa. Mechanizm ten polega na uznaniu moral
nego datum przy równoczesnym wskazaniu go (zabieg przypominający 
definicje deiktyczne) za szczególny (a nawet konkretny) przypadek treści 
istniejącej. Metodologiczną podstawę prawomocności tego zabiegu stanowi 
okoliczność, iż datum morale, tak jak wszelka szczegółowa treść, jest z ko
nieczności analogonem istnienia, jako że categoriale jest (i może w ogóle 
być categoriale będąc) zarazem transcendentale. Warunkiem nieodzownym 
choć z osobna niewystarczającym wskazania tego przypadku jest jego bez
pośrednia znajomość. Daje ją  i może ją dać jedynie doświadczenie moral
ności (tj. doświadczenie kategorialne). Podobnie nieodzownym warunkiem 
pokazania tego przypadku jako przypadku treści istniejącej jest doświad
czenie istnienia (metafizyczne) łącznie z jego teorią wyjaśniającą. To 
ostatnie odsłania jednak coś więcej, a mianowicie zawarte w samym 
sposobie bycia swego przedmiotu konieczne przyporządkowanie wszelkiej 
treści własnemu istnieniu i przez to samo rację przedmiotowo zniewala
jącą (nie tylko warunek niezbędny i wystarczający) podmiot poznający — 
a zatem i uprawniającą go — do stosowania wyżej wymienionego zabiegu.

84 Określeniem „metafizyczna interpretacja doświadczenia moralności” posłu
guje się K. Wojtyła. Można by także zaproponować nazwę „umetafizykalnienie mo
ralnego datum”. Warto podkreślić, iż najbardziej dojrzałe próby ujęcia etyki akcen
tują konieczność doprowadzenia teorii moralności aż do (tak czy inaczej pojmowanej) 
metafizyki. Dla Kanta np. etyka jest „metafizyką moralności”, a metaetyka (teoria 
poznania etycznego, tak jak ją przedstawił w  Grundlegung der Metaphysik der 
Sitten) jest właśnie teorią badającą zasadność (możliwość) „metafizyki moralności”. 
Podobnie E. Husserl ostateczne zawieszenie fenomenu moralności widzi w  rozwiąza
niu zagadnienia transcendentalnej świadomości. Por. S t y c z e ń ,  O pewnej koncep
cji etyki, s. 61.
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To samo w zasadzie można wyrazić również językowo. Mechanizm łącze
nia polegać będzie w tej płaszczyźnie na wskazaniu moralnego datum  jako 
szczególnego przypadku odpowiedniej (lub odpowiedniego zespołu) tezy 
metafizycznej.

Jest już w zasadzie obojętne, czy tego pokazania dokonamy na mate
riale konkretnym  dat moralnych, czy też na materiale ogólnej tezy etycz
nej, jeśli tylko sformułowanie tej ostatniej spełnia warunek przekładal- 
ności jej na język konkretnych dat m oralnych95. W § 2 niniejszego roz
działu pokazano już zresztą, że — i w  jaki sposób — jest możliwe ich 
uniwersalizowanie z zachowaniem empiryczności powstałych dzięki temu 
ogólnych tez etycznych (datum ethicum). W takim razie mechanizm prze
kładu tez metafizycznych na język doświadczenia moralności lub meta- 
fizykalną interpretację tego ostatniego sprowadzić można- do wskazania 
na ogólnie u jętą tezę etyki ujaśniającej (datum ethicum) jako na szczegól
ny przypadek odpowiedniej tezy metafizycznej (jako na analogon tej 
ostatniej).

Pamiętamy wszakże, że datum morale okazało się wbudowane w da
tum metaphysicum via datum  antropologicum. Wynika stąd, iż zabiegu 
metafizycznej interpretacji danych doświadczenia moralnego czy też prze
kładu tez metafizycznych na język datum ethicum będziemy dokonywać 
wskazując na datum ethicum i poprzez nie na konkretne dane moralne 
jako na analogony tez metafizycznych już uprzednio przełożonych na język 
metafizyki człowieka-osoby. Trzeba wreszcie dodać, zgodnie z tym, co 
powiedziano o sposobie wbudowania datum moralnego w datum antropo
logicum i w  datum  metaphysicum, że w procesie metafizykalizacji etyki 
(lub też etykalizacji metafizyki) wezmą udział tezy metafizyki i metafizyki 
człowieka-osoby odpowiednio wyselekcjonowane z całego zbioru tez tych 
teorii, przy czym kryterium  selekcji będą wymagania podyktowane po
trzebą wyjaśnienia treści moralnego datum. Rzecz jasna, mechanizm me
todologiczny swoistego przekładu metafizyki na metafizykę człowieka, jak 
również przedmiotowa jego podstawa, nie mogą być inne od co dopiero 
przedłożonych96.

W ślad za powyższym metodologiczna charakterystyka przekładu tez 
metafizyki na język doświadczenia moralności lub metafizykalizacja tego 
ostatniego ulega dalszemu doprecyzowaniu. Odpowiedni przekład (lub

*5 Zakłada się, że etap zasadnego oddzielenia autentycznych dat moralnych od 
ich pozorów mamy już poza sobą. Jest to zagadnienie prawdziwości informacji do
świadczenia moralnego o swym przedmiocie, nie zagadnienie ostatecznego uprawo
mocnienia tej informacji. Drugie (metodologiczne) można postawić dopiero w sto
sunku do pozytywnego rozstrzygnięcia problemu pierwszego (epistemologicznego).

96 Nietrudno widzieć, że wejdą tu w  grę — ogólnie mówiąc — tezy dotyczące 
działania człowieka-osoby jako osoby w powiązaniu z jej Racją Ostateczną.
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interpretacja metafizyczna) polegać więc będzie na wskazywaniu moral
nych analogonów bycia człowieka-osoby jako człowieka lub na wskazy
waniu tez etycznych (etyki ujaśniającej) jako etycznych analogonów tez 
antropologiczno-metafizycznych.

Zauważyć trzeba zatem, że „redukcja” moralnego datum do metafizyki 
wymaga aż dwukrotnego przekładania tej ostatniej na bardziej szczegóło
wy język oraz że warunkiem nieodzownym dokonywania każdorazowo 
adekwatnego przekładu jest dysponowanie odpowiednimi treściami za
czerpniętymi z właściwych kategorialnych doświadczeń: człowieka i mo
ralności 97.

Jedną z metodologicznych osobliwości tego przekładu jest to, że w jego 
wyniku uzyskujemy pozalogicznoformalne związki konieczne pomiędzy 
odnośnymi tezami metafizyki, metafizyki człowieka i e ty k i98. Intuicyjne 
wyczuwanie tych związków jako koniecznych stoi zapewne u  podstaw dość 
rozpowszechnionego 99 mniemania — daje temu wyraz tradycyjna litera
tura etyczna — że zasadą łączenia etyki z antropologią metafizyczną
i  z metafizyką jest dedukcja. Brak również ze strony etyków wyraźnego 
rozpoznania ich osobliwej mechaniki tłumaczy również dezorientację
i bezradność tychże wobec znanej krytyki etyki, z jaką w swoim czasie 
wystąpił D. Hume.. Wydaje się, iż przedstawiona wyżej propozycja dosta
tecznie jasno pokazuje, że krytyka ta, odwołując się do zasadniczo słusz
nych racji, formułuje w oparciu o nie zarzut, który trafia nie tyle w etykę, 
ile w metodologicznie wadliwy jej obraz. Autentyczny obraz metodolo
giczny etyki znajduje się jednak poza zasięgiem tej krytyki, a nawet jest 
ona zjawiskiem o tyle pozytywnym, że okazyjnie pomogła do uświado
mienia sobie rzeczywistego obrazu etyki, w szczególności zaś do uświa
domienia swoistości koniecznościowych jej związków z antropologią meta
fizyczną i z samą metafizyką ogólną.

Podyktowana metodologiczną koniecznością ostatecznego wyjaśnienia 
faktu moralności metafizykalizacja moralnego datum przedstawia (sobą)

•7 Pomijamy już to, że uniwersalne ujęcie danych moralnych jest także jakimś 
przekładem. Biorąc to pod uwagę, należałoby mówić o trzykrotnym przekładzie.

98 Nie można z treści tez metafizycznych logicznie \yydedukować faktycznych 
ich treściowych realizacji. Tych można tylko doświadczyć. Doświadczywszy jednak, 
niepodobna ich umieścić „poza bytem”, tym samym niepodobna w  nich nie widzieć 
kategorialnego (pendant) przypadku tego, co transcendentalne, podobnie jak nie 
można w  tezach etycznego datum nie widzieć paraleli tez metafizycznych. Teza etycz
na jest niewyprowadzalna z metafizyki. Będąc jednak rezultatem doświadczenia 
istniejącej treści (moralnej), tj. uniwersalnym ujęciem tego, co dane w  doświadczeniu 
czegoś realnego, nie może nie być wprowadzona do metafizyki. Wydaje się, że w  nie- 
dostrzeżeniu tej metodologicznej osobliwości etyki leży causa causarum licznych 
kłopotów wielu etyków z etyką.

9# Tym niemniej błędnego.
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przede wszystkim efektywny sposób wskazania takiego wyjaśnienia. Po
lega on na ukazaniu ostatecznej struktury bytowej i w tym  sensie ko
niecznej racji dla moralności danej wprost w odnośnym doświadczeniu 
kategorialnym, koniecznej, gdyż stanowiącej jedynie uniesprzeczniający 
powód tego, że moralność (datum  morale), taka, jaka jest dana w doświad
czeniu, w ogóle zachodzi, tego, że jest w  ogóle taka, jaka jest, i w  końcu 
tego, że jako taka w ogóle może być i jest — jak jest — doświadczana 
Negując tę rację, trzeba by bowiem fakty te i ich doświadczenie po prostu 
zignorować i utrzymywać, że tak, jak jest — wedle doświadczenia — nie 
jest. Oczywiście, utrzymywanie czegoś takiego oznaczałoby — poza igno
rowaniem jedynego fundamentalnie źródła wiedzy ludzkiej, jakim jest 
doświadczenie —■- wręcz obstawanie przy absurdzie10#. Stwierdziwszy
i uznawszy w całości fakty doświadczenia moralnego oraz postawiwszy 
pod ich adresem odpowiednie pytania — pokazano na swoim miejscu, że 
ich postawienie jest dla człowieka praktycznie i teoretycznie nieodzowną 
potrzebą — musimy z konieczności przyjąć te fakty z całym bogactwem 
inwentarza, a więc z tym  ich wyjaśnieniem, które się legitymuje wobec 
nich i nas jako ich jedynie uniesprzeczniająca racja ontyczna. Na tę rację
— via pytania — naprowadzają więc same fakty: skoro jesteśmy i jesteś
my takie, jakie jesteśmy, nasza racja musi być z konieczności taka. Racja 
ta zatem apodyktycznie uprawomocnia fakty dane w doświadczeniu. Sta
nowi więc ona: 1° ostateczne wyjaśnienie danych doświadczenia moralne
go, 2° ostateczne uprawomocnienie odpowiednich tez podstawowych etyki 
(datum ethicum) i 3° ostateczną (ostatecznie zasadną) odpowiedź na pyta- 
nia-problemy postawione wobec datum  ethicum. Tego rodzaju racja jest 
tedy w stanie zlikwidować bez reszty sytuację problemową w wyniku od
powiednich pytań. Okazuje bowiem, że tak, jak jest (o czym mówi do
świadczenie wprost), musi być lub — nie może nie być.

Tak oto zarysowują się wyraźnie kontury etyki na miarę problemów 
samorzutnie wyrastających na gruncie doświadczenia moralnego. Analiza 
okazuje, że ostateczna racja faktów moralnych jest natury metafizycznej,

100 Jedyna ucieczka przed tą konsekwencją polegać może na próbie takiego w y
interpretowania faktu moralnego, które jest jego negacją, bądź w drodze okazywania 
jego pozorności jako faktu (emotywizm), bądź w  drodze redukowania go do faktów 
innego rodzaju (naturalizm). Widzieliśmy jednak w  rozdziale II niniejszego studium, 
że oba te stanowiska uchylają się wzajemnie. Pozostaje więc tylko uznanie faktu 
moralnego za fakt. Uznanie go jednak w tej randze — wobec jego egzystencjalnego 
charakteru (jest dlatego określonym categoriale, że jest zarazem transcendentale) — 
prowadzić musi drogą jego ostatecznego wyjaśnienia do metafizyki moralności. Nagi 
intuicjonizm nie wystarcza, gdyż musiałby skreślać pytania dotyczące faktu moral
nego, tak jak pozytywizm (czy to w wersji emotywizmu, czy naturalizmu) skreślał 
sam fakt.
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a etyka, której domaga się doświadczenie moralne, to po prostu metafizy
ka moralności.

Charakterystyczne znamię metodologiczne tej etyki stanowi przede 
wszystkim to, że jest ona teorią wyjaśniającą realne, empirycznie dane 
fakty. Z tego powodu należy ją  radykalnie przeciwstawić nie tylko wszel
kim apriorystycznym ujęciom, usiłującym wyprowadzić dedukcyjnie sy
stem ocen i norm etycznych z jakiejś rzekomo a priori rozstrzygalnej nor
my naczelnej czy oceny, ale również tym  ujęciom etyki metafizycznej, 
które jej naczelne zadanie upatrują w dowodzeniu żądanych ocen czy 
norm 1M. W przeciwieństwie do tych ujęć proponowana tu  etyka stawia 
sobie za zadanie wyjaśnienie do końca, czyli ontycznie ostateczne wyjaś
nienie faktów doświadczenia moralnego. To już podrzędne, że fakty te 
można ująć w postaci odpowiednio zuniwersalizowanych tez. Tak samo 
sprawą uboczną jest, że realizując zadanie wyjaśnienia w sposób ostatecz- 
nościowy, dostarcza się zarazem —■ niejako po drodze — najmocniejszych 
„dowodów” dla podstawowych tez etyki normatywnej.

Dalsze znamię charakterystyczne tej etyki stanowi to, że wysuwane 
przez nią wyjaśnienia realnych, doświadczalnie danych faktów są typu 
koniecznościowego. Wyjaśnienie polega przecież na wskazaniu jedynej 
uniesprzeczniającej racji ontycznej dla realnej, empirycznie danej treści 
moralnej. Takie związanie faktu z jego racją konieczną daje w rezultacie 
osobliwe zjawisko metodologiczne: fakty koniecznościowo wyjaśniane 
urealniają niejako swą rację, racja natomiast w drodze swoistego rewanżu 
ukoniecznia wyjaśniane przez siebie fakty. Tak oto wzajemne włączanie 
się realności (empirycznej prawomocności) i konieczności (apodyktycznoś
ci) jest tu  niejako wewnętrznym prawidłem charakteryzującym metodolo
giczny charakter tej etyki. Należy to podkreślić na tle nieudałych dotąd 
prób metodologicznego ukonstytuowania etyki w charakterze dyscypliny 
jednocześnie realnej i koniecznej czy też empirycznej i apodyktycznej, 
zwłaszcza zaś nieefektywnych w tym względzie zabiegów podejmowanych 
przez M. Schelera. Etyk jako etyk zyskuje tu  zatem to, o co mu jako pro
motorowi swoiście etycznej problematyki chodziło. Znajduje konieczną 
rację dla zakwestionowanego pytaniami etykotwórczymi typu „Dlacze
go?”, „Dlaczego w ogóle?”, moralnego datum. W świetle tej racji może już 
bowiem orzec, iż dane doświadczenia moralnego ujęte odpowiednio w 
ogólne tezy (datum ethicum) nie mogą być inne, aniżeli są. Równocześnie 
etyk jako metodolog własnej dyscypliny (metaetyk) znajduje w koniecz- 
nościowym powiązaniu danych doświadczenia moralności z apodyktycz
nymi w swym orzekaniu tezami metafizyki postulowany przez metodolo-

181 Por. uwagi na ten temat J. Maritaina w  recenzji książki S. Swieżawskiego
i J. Kalinowskiego, La philosophie d 1’h.eure du Concile, „Nova et vetera”, 1960, s. 249.
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giczny charakter problematyki etycznej sposób połączenia w tezach etyki 
ich empiryczności (realności) z apodyktycznością (ogólną ważnością). Daje 
mu to w efekcie pozytywne rozwiązanie podstawowego problemu meto
dologicznego etyki, sformułowanego w metaetycznym pytaniu: Jak  jest 
możliwa empirycznie uprawomocniona i ogólnie ważna etyka.

Podstawą tej metodologicznej osobliwości, która stanowi osobliwość 
zresztą nie tylko etyki, lecz każdej szczegółowej — jak z przykładu etyki 
można wnosić — dyscypliny autentycznie filozoficznej, jest jakaś zasad
nicza niezborność doświadczenia kategorialnego z samym jego całościowo 
ujętym przedmiotem. Przedmiot ten bowiem obiektywnie nie jest tylko 
kategorialny, lecz zarazem transcendentalny, a nawet stanowi określony 
treściowo analogon istnienia. Wskutek tego nie jest możliwa pełna wiedza
0 nim inaczej, jak tylko poprzez wzajemne nałożenie się na siebie jego
1 kategorialnego, i transcendentnego widzenia. Widzenie swoistości danej 
treści daje doświadczenie kategorialne. Ale już samo to widzenie ujawnia 
swoje braki dając podstawę do pytań. Jest to zatem widzenie — rzec 
można — zaczątkowe. Widzenie kategorialne przedmiotu nie jest jeszcze 
jego przejrzeniem, czyli pełnym jego widzeniem. Dać je może tylko ade
kwatna odpowiedź na pytania powstałe przy okazji kategorialnego widze
nia. Odpowiedź ta  to tyle, co ostateczne wyjaśnienie, zrozumienie do koń
ca. Dopiero ten bowiem trafnie widzi przedmiot, kto go przejrzał, czyli 
zrozumiał do końca. Nie może zresztą być inaczej, skora dana kategorialnie 
treść jest treścią istniejącą, a zatem tak długo w sobie i dla nas jest nie
zrozumiałą, jak długo jest niezrozumiała również w  płaszczyźnie tego, co 
ją funduje — istnienia. Stąd też dla pełnego ujrzenia przedmiotu jest nie
wątpliwie konieczne kategorialne, autonomiczne doświadczenie i nic go 
nie zastąpi. Ale zarazem samo kategorialne doświadczenie nie wystarcza. 
Niezbędna okazuje się z racji samej kategorialno-transcendentnej struk
tury przedmiotu doświadczenia kategorialnego jego „redukcja metafizycz
na”. Nie jest to jednak redukcja treści do jakiejś innej treści heterogennej 
w stosunku do doświadczanej. W związku z tym  proponowana tutaj reduk
cja nie ma nic wspólnego ani z redukcją naturalistyczną w Moore’owskim 
znaczeniu, ani tym  bardziej z redukcją ejdetyczną w rozumieniu Sche
lera. Tutaj chodzi wręcz o jej przeciwieństwo — o redukcję do istnienia. 
Ale znowu nie o zredukowanie kategorialnego bez reszty do transcenden
talnego w sensie zacierania kategorialnych treści i pochłaniania ich przez 
pojęcie bytu  jako bytu, lecz raczej w  sensie osadzenia tych treści na osta
tecznej ich podstawie, gwarantującej im wraz z realnością właśnie ich 
własną swoistość oraz pełną dla nas ich wyrazistość i zrozumiałość. Po
wiedzmy zatem, iż jest to redukcja nie tyle do istnienia, ile raczej poprzez 
istnienie. Jest nią zresztą w podwójnym znaczeniu:
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1° Redukcja ta  — nazwijmy ją  metafizyczną wiąże przede wszyst
kim datum morale (i odpowiednio tezy etyki ujaśniającej) poprzez istnie
nie z Racją Konieczną. Racja ta  jednak, jako racja istnienia jakiejkolwiek 
treści, jest więc racją dla swoistych treści danych w odpowiednich auto
nomicznych doświadczeniach kategorialnych, oczywista, jest racją osta
teczną dla samego danego w doświadczeniu metafizycznym niekoniecznego 
istnienia czegokolwiek. Wskutek tego, za pośrednictwem swej Racji Ko
niecznej datum  morale zostaje powiązane ze wszystkimi treściami, znaj
dującymi dla siebie — podobnie jak ono — uniesprzecznienie w Racji 
Koniecznej istnienia. Otóż już sam ten „współudział” (partycypacja) da
tum  moralnego w Racji Koniecznej w jednym rzędzie z przedmiotami 
doświadczeń, których obiektywnej realności niepodobna skądinąd kwestio
nować, rzutuje pośrednio i niejako dodatkowo, z drugiej ręki, na realną 
obiektywność samej moralności oraz doświadczenia moralnego. Znajduje 
ono tym sposobem jakąś dodatkową dla siebie legitymację i kontrolę, 
wzmacniając tym  sposobem stopień asercji tez etyki, w porównaniu z tą, 
w  jaką mogło je wyposażyć samo doświadczenie moralne. Podkreślmy, że 
ta  dodatkowa kontrola jest możliwa jedynie dzięki owej redukcji poprzez 
istnienie. Tę właśnie możliwość nieopacznie zaprzepaścił Scheler stosując 
zabieg redukcji ejdetycznej, która niejako programowo zamykała drogę 
do tej ex visceribus rei narzucającej się instancji kontrolnej.

2° Powiązanie datum moralnego z Racją Konieczną istnienia czego
kolwiek poprzez Rację Konieczną istnienia człowieka-osoby jako człowie
ka rzutuje jednak w szczególny sposób choć pośrednio, bo przez „treścio
we” ubogacenie samej Racji Koniecznej — na głębsze i bardziej wyraziste 
odczytanie bezpośrednio danej w doświadczeniu zawartości moralnego 
datum. Pozwala też na dalszą, uszczegółowioną bardziej jego obiektywiza
cję, korzystającą tym  razem już podwójnie: i z obiektywności doświadcze
nia człowieka-osoby jako osoby, i z ubogaconej odpowiednio Racji Ko
niecznej istnienia osoby jako osoby. Albowiem etyk wiedzący o tym, że 
datum morale to moralny analogon istnienia człowieka-osoby jako osoby, 
a dalej o tym, iż datum morale jako takie (zarazem categoriale i transcen- 
dentale) znajduje dla siebie jedyną rację uniesprzeczniającą w ubogaconej 
odpowiednio Racji Koniecznej (Osobowej Miłości Stwórczej), zdobywa 
przez to pełnoprawny ty tu ł upatrywania w moralnym datum unikalny co 
prawda, ale tym niemniej obiektywny przejaw specyficznie ludzkiej egzy
stencji.

Rzecz jasna, o tym, w jaki sposób ta  specyficznie ludzka egzystencja 
załamuje się w moralnym jako moralnym datum etyk nie dowiedziałby 
się ani z antropologii metafizycznej, ani tym  bardziej z samej metafizyki
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ogólnej10s. O tym  może wiedzieć tylko w prost i-odnośnego doświadczenia. 
Dysponując nim wszakże ma prawo a zarazem obowiązek traktować jego 
nieredukowalną treść jako aspekt ludzko-osobowego bytowania, jako 
aspekt szczególny co prawda, ale nie mniej obiektywny niż jego bezpo
średnia podstawa — osobowo-ludzkie istnienie. Owszem, podstawa ta, 
ujmowalna w  osobnym, autonomicznym doświadczeniu kategorialnym, tj. 
antropologicznym, określa z góry peWne ramy, w których wszelka treść 
ludzka jakkolwiek by w swej specyfice była ukształtowana, a więc i mo
ralna, musi się mieścić, aby mogła w ogóle pozostać (być niesprzeczna) 
z (samą sobą jako) aspektem osobowo-ludzkiego bytowania. W tym  właś
nie sensie doświadczenie osobowo-ludzkie i jego teoria wyjaśniająca, czyli 
metafizyka człowieka, co najmniej negatywnie jest w stanie określić rów
nież każdą treść „wbudowaną” w osobowo-ludzkie, w tym  także treść 
rozpoznaną skądinąd wprost i bezpośrednio jako treść doświadczenia mo
ralnego. Przy całej swej szczupłości może też to negatywne rozpoznanie 
służyć jako dodatkowe kryterium  kontrolne obiektywności doświadczenia 
moralnego. Ma to znowu wyjątkowe znaczenie w przypadku etyki i jej 
teorii poznania, gdzie łatwiej aniżeli w przypadku doświadczenia człowie- 
ka-osoby (wolności, samozwrotnego poznania) czy doświadczenia istnienia 
(sądy egzystencjalne) ulec pokusie subiektywistycznej interpretacji m oral
nego datum (jakby obiektywnie subiektywnego!) i odmówić w konsekwen
cji poznaniu moralnemu i etyce ty tu łu  do intersubiektywnie kontrolo wal
nego poznania. Wspomniana okoliczność wyposaża nas zatem w wyjątkowo 
cenne metodologiczne narzędzie kontroli w postaci dostarczania znowu 
drugiej obok samego doświadczenia moralności instancji, potwierdzającej 
obiektywną realność treści, jawiących się w  polu doświadczenia moral
ności. I znowu trzeba wspomnieć, że wszelki intuicjonizm etyczny, który 
programowo chce pozostać przy samym tylko u jaśnieniu moralnego datum 
rezygnując z redukcji metafizycznej — wymaganej zresztą przez sam 
realnie dany przedmiot — wystawia się niepotrzebnie na zarzut subiekty
wizmu i odgradza od jedynego w swym rodzaju dodatkowego źródła i kry
terium  kontroli obiektywności wiedzy etycznej. Opaczność tej postawy 
metodologicznej wydaje się szczególnie rażąca dlatego, że związana jest 
z rezygnowaniem z wyjątkowej wprost okazji wzmocnienia asercji wiedzy 
posiadanej dzięki pierwotnemu doświadczeniu, a przede wszystkim z igno-

108 Można tu tylko co najwyżej snuć przypuszczenia na temat osobliwości on
tycznego kontekstu działania bytu, który jako ens ab Alio przynależy do świata 
konieczności, a zarazem jako osoba przynależy — nie wychodząc z pierwszego — do 
świata wolności. Osobliwość sytuacji ontycznej człowieka i bytowego kontekstu jego 
działania wyrażano w tradycyjnej antropologii w  formie adagium: positus est in 
medio homo. Kontekst ów obiektywnie wykreśla panoramę właściwego człowiekowi 
działania jako konieczność użycia wolności w  określony sposób.
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rowaniem realnie danej sytuacji przedmiotowej, która tej jedynej wręcz 
okazji obiektywnie dostarcza.

Szczególnie płodna dla etyki teza metafizyczna: „Potentia dicitur ad 
actum”, w antropologicznym przekładzie może — rzecz jasna — służyć 
jako narzędzie uapodyktycznienia nie tylko dla tez ujmujących uniwer
salnie dane doświadczenia moralnego, ale równie dobrze danych doświad
czenia szczęściodążności czy jeszcze innych. Otwierając jednak dla każdej 
z tych treści kanał w kierunku ich uapodyktycznienia czyni to — rzec 
można — w szczególny sposób dla treści moralnych jako moralnych. Albo
wiem, osobowo-ludzkie ab alio jako potentia ad actum obiektywnie niejako 
określa warunki pojawienia się w polu ludzkiego doświadczenia treści 
odczytywanej ex post w tymże doświadczeniu jako treść specyficznie 
moralna, jako bezwzględnie powinne. Nawet bowiem wolność człowieka- 
-osoby, będąc wolnością otrzymaną wraz z zaistnieniem, nie jest w stanie 
usunąć zasadniczo i obiektywnie koniecznego przyporządkowania istoty 
ab alio (i właśnie z tego ty tu łu  in potentia) Aktowi wedle miary swej 
potencjalności. A nawet w przypadku istoty skądinąd obdarzonej wolnoś
cią konieczność tego przyporządkowania (co do faktu i co do sposobu, 
czyli zarówno w „że”, jak i w „jak”) musi się przejawić jakoś specyficznie. 
Jak  de facto jednak się przejawia, o tym może już powiedzieć tylko odpo
wiednie doświadczenie. Jest nim właśnie doświadczenie moralne. W polu 
jego widzenia objawia się ów specyficzny sposób osobowo-ludzkiego byto
wania jako „Bezwzględnie powinne osobie od osoby”. Można pokazać, iż 
w perspektywie ostatecznego wyjaśnienia jest to bezwzględna powinność 
odpowiadania przez osobę-człowieka miłością na Osobową Miłość Stwór
czą, drogą afirmowania Jej bądź w Niej Samej, bądź w Jej przejawach — 
„teofaniach”, przede wszystkim w osobach ludzkich, ale również wedle 
obiektywnie danych miar w świecie pozapersonalnym. Pokazanie tego jest 
już jednak sprawą właściwego wykładu etyki, który jako taki należy do 
właściwych kompetencji etyka, nie metaetyka. Nie taimy, że w naszym 
przekonaniu tak pomyślany wykład etyki czeka wciąż jeszcze na swego 
autora.



ZAKOŃCZENIE

Rozmaitość metodologicznych diagnoz i ocen wartości poznawczej ety
ki ex aeąuo pretendujących do wyłączności wzbudzać może zrozumiałą 
w tej sytuacji krytyczną rezerwę w stosunku do każdej z nich z osob
na i do wszystkich razem. Nie musi jednak wcale prowadzić do uzna
nia bezowocności - a więc i do poniechania — wszelkich wysiłków 
zmierzających do merytorycznie trafnej charakterystyki metodologicz
nej tej dziedziny wiedzy. Wręcz przeciwnie, już sam fakt wielości po
glądów na tem at etyki najwyraźniej sugeruje — jak się zdaje — iż ety
ka — oraz jej przedmiot — musi być czymś nader osobliwym i dlatego 
właśnie wymykającym się pod jakimś względem dotąd przedstawionym 
(najwidoczniej jednostronnym) charakterystykom. Taki zaś stan rzeczy 
nie tylko nie musi deprymować, owszem, prowokuje raczej do podjęcia 
wysiłku mającego na celu ujęcie tej osobliwości i jej adekwatną charak
terystykę metodologiczną. Taka w każdym razie była geneza podjęcia 
przedstawionego wyżej studium metaetycznego.

Studium to zresztą m. in. unaoczniło, iż zastane — a tak różnorod
ne — teorie metaetyczne mogą nawet ułatwić wniknięcie w specyfikę 
etyki i jej adekwatną charakterystykę. Niektóre z nich czynią to już 
poprzez skrajnie jednostronne i przeciwstawne względem konkurujące
go poglądu akcentowanie jakiegoś aspektu poznawczego etyki. Ujawnia
ne wzajemnie słabości argumentacji stanowiska przeciwnego prowadzą 
z jednej strony do uchylenia ich obu, a  z drugiej — mimowolnie niejako
— do oczyszczenia pola widzenia oraz do tym  wyraźniejszego i pełniej
szego ukazania specyfiki dyskutowanego przedmiotu.

Najbardziej wymownym tego przykładem była — pokazano to w pra
cy — próba metodologicznej charakterystyki etyki przedstawiona przez 
teoretyków nauki o inspiracji neopozy ty  wisty cznej. Stojąca u podstaw 
ich teorii wiedzy realnej, zbyt zawężona, scjentystyczna koncepcja do
świadczenia doprowadziła do wyłonienia się w ramach logikalnego em- 
piryzmu (neopozytywizmu) dw u wykluczających się wzajemnie, i na 
swój sposób likwidujących etykę, stanowisk metaetycznych. Są to na
turalizm, redukujący etykę do nauk prakseologicznych (felicytologia),
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oraz emotywizm, odmawiający jej intersubiektywnie kontrolowalnego 
związku z doświadczeniem i wykreślający ją w ogóle z obrębu poznania. 
Obu jednak teoriom chodziło o potwierdzenie — na swój sposób oczy
wiście — jednego z metodologicznych znamion charakterystycznych dla 
etyki. Naturalizm usiłował ocalić jej realną przedmiotowość, emotywizm 
natomiast właściwą tej dziedzinie autonomię. Analiza pokazała, że racje 
wysunięte przez wymienione stanowiska przeciw sobie prowadzą do ich 
wzajemnej likwidacji — zamiast do likwidacji etyki — a  przy okazji do 
potwierdzenia, iż moralność jest specyficzną realnością i jako taka do
maga się swoistego teoretycznego ujęcia, oo pociąga za sobą nade wszyst
ko konieczność rewizji samego pojęcia doświadczenia i nauki realnej, 
zawężonych nadmiernie przez neopozytywizm.

Przedmiot etyki: moralność, jawi się nam zatem jako swoisty w 
swej treści i w charakterze ontycznym fakt. Fakt ten we właściwej mu 
specyfice trzeba ująć wprost, czyli go doświadczyć. Nie można nato
m iast tej specyficznej realności z żadnej innej wyprowadzić ani też do 
innej sprowadzić. Stwierdzenie to wyraża zasadniczą akceptację wyniku 
znanej krytyki D. Hutne’a w odniesieniu do możliwości wyprowadzenia 
tez etyki w drodze logicznoformalnych zabiegów z tez pozaetycznych, 
jak również dla wyniku krytyki naturalizmu etycznego, przedstawionej 
przez G.E. Moore’a. Pozytywnie zaś stwierdzenie to wyraża metodolo
giczną konieczność przyjęcia autonomicznego punktu wyjścia etyki, sta
nowiąc zarazem podstawę jej najogólniejszej, wstępnej charakterystyki 
jako nauki doświadczalnej.

Uznanie doświadczenia (intuicji) za nieodzowne źródło i pierwszo
rzędne kryterium  wartości poznawczej wiedzy etycznej nie oznacza jed
nak opowiedzenia się bez reszty po stronie stanowisk znanych dotąd pod 
nazwą intuicjonizmu etycznego. Z przedstawionymi dotąd inłuicjonis- 
tycznymi teoriami metaetycznymi autor solidaryzuje się w zasadzie tylko 
co do konieczności autonomicznego, doświadczalnego punktu wyjścia ety
ki. Różni się zaś od nich bądź co do bliższego określenia metodologicz
nego programu etyki, bądź w przedmiocie tego, co wskazuje się za pod
stawę jego realizacji.

Autor uważa, że nie można poprzestać na programie etyki, który ca
łe zadanie wyjaśnienia danej doświadczalnie moralności sprowadza do 
generalizującego ujaśnienia i uwyraźnienia treści danych w doświadcze
niu. Do tego zaś — w gruncie rzeczy — sprowadza się zarówno program 
etyki indukcyjnej, wzorowany na modelu nauk szczegółowych, jak i pro
gram etyki „apodyktycznie” ujaśniającej moralną treść odnośnych in
tuicji (klasyczną jego ekspozycję dają nam  czołowi reprezentanci etyki 
fenomenologicznej).
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Powód niepełności programu tej „opisującej” etyki autór -widzi w 
fakcie i w  charakterze pytań, jakie samorzutnie jawią się na gruncie do
świadczalnie danej moralności. Pytania te, tak samo jak moralność, której 
dotyczą, są faktami odnajdywanymi przez etyka już w ramach szeroko 
pojętego zdroworozsądkowego poznania moralności i jego materialnego 
wyrazu — języka potocznego. Z obecnością tych pytań-faktów i z za
wartym w  nich zapotrzebowaniu poznawczym musi się więc etyk liczyć 
przy określaniu metodologicznego programu etyki.

Fakt pojawienia się — obok pytań typu „Co powinienem?” pytań ty 
pu „Dlaczego w ogóle powinienem?” świadczy o niewystarczalności wie
dzy etycznej uzyskanej przy pomocy doświadczenia (intuicji) i o po
trzebie jej dopełnienia. Zwłaszcza pytania drugiego typu postulują udo
skonalenie tej wiedzy nie tyle w zakresie treści (generalizujący opis), ile 
raczej w  zakresie stopnia asercji, i  to  aż do punktu, w  którym  zostanie 
usunięta Ultymatywnie wszelka podstawa dalszego podtrzymywania tego 
rodzaju pytań. Granicą tą może być jedynie apodyktyczna wiedza o do
świadczalnie danej moralności. Pytania te zakreślają więc program etyki 
ostatecznościowo wyjaśniającej doświadczalnie dane fakty moralne. 
Wskazane właściwości znamionują poznanie filozoficzne w  klasycznym 
tegoż rozumieniu.

Pytanie: Czy i w jaki sposób taka etyka jest możliwa?, wyznacza 
dalszy kierunek badania. W części krytycznej analiza okazuje, że wspom
niane wyżej programy etyki „opisującej” albo nie podejmują, albo nie 
są w stanie rozstrzygnąć tego typu pytania (i dlaczego je skreślają lub 
uznają za zbędne). Pokazuje się nadto, że przedstawiciele etyki „opisu
jącej” nie rozwiązują również problemu kontroli intuicji, wysuwanego 
także przez sam fakt i charakter wspomnianych pytań.

Podstawę i sposób efektywnej realizacji programu etyki ostateczno
ściowo wyjaśniającej — a nadto w pewien sposób kontrolującej — dane 
doświadczenia moralnego autor upatruje w ważnej dla sprawy okolicz
ności, że moralność dana w  odnośnym doświadczeniu (categoriale) jest 
skądinąd szczególnym przypadkiem bytu (transcendentale), i tylko dzię
ki temu w ogóle jest, i jest tym, czym jest, oraz jako taka może być —
i rzeczywiście jest — doświadczana. Nieodzowne więc okazuje się 
z jednej strony bezpośrednie ujęcie poznawcze tej treści: jej doświad
czenie i uniwersalizujące ją ujaśnienie (tezy etyki ujaśniającej). Z d ru 
giej jednak — z uwagi na bytowy charakter tej treści — już w niej 
samej jako osobliwej rzeczywistości zawiera się podstawa i nieodzow- 
ność metafiżykalnej interpretacji dla jej pełnego wyjaśnienia (tezy etyki 
wyjaśniającej). Tego właśnie domagają się ostatecznościowe pytania pow
stałe na gruncie kategorialnie ujętego doświadczenia moralnego. Osob
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liwość zaś metafizykalnej interpretacji polega na tym, że od ogólnie uję
tych w oparciu o intuicję tez etyki ujaśniającej przechodzi się do tez 
metafizycznych — z natury  analogicznych — z koniecznością. Tezy te 
bowiem wskazują w swej analogicznej treści jedyną rację uniesprzecz- 
niającą dane moralnego doświadczenia — ujęte w tezach etyki ujaśnia
jącej —  i dzięki tem u je  ostatecznie wyjaśniają. Uzyskane więc w taki 
sposób tezy etyki wyjaśniającej to tezy empiryczne i konieczne. Wynik 
ten jest równoważny z pozytywnym rozstrzygnięciem głównego prob
lemu tego studium.

Zwróćmy jeszcze uwagę, iż autonomiczna metodologicznie w swym 
punkcie wyjścia etyka staje się — jeśli ma być teorią adekwatną w sto
sunku do problematyki samorzutnie powstałej na gruncie doświadczenia 
moralności — w punkcie dojścia metodologicznie metafizyką moralnoś
ci. Stwierdzenie to wyraża z jednej strony nieodzowność doświadczenia 
dla adekwatnej, tj. filozoficznej, teorii moralności, z drugiej zaś — nie
odzowność zwrócenia się aż do metafizyki zarówno dla ostatecznego wy
jaśnienia moralności, jak  i dla ukonstytuowania się samej etyki w cha
rakterze teorii adekwatnej względem własnej problematyki. Stwierdze
nie to zarazem wyraża niemożliwość uzyskania jakiejkolwiek tezy etycz
nej w drodze samych tylko czysto formalnologicznych operacji na te
zach metafizyki ogólnej. To jednak nie stoi w żadnej opozycji do tego, 
co powiedziano na tem at koniecznościowego powiązania tez etyki ujaś
niającej — dla ostatecznego wyjaśnienia ich treści — z odpowiednimi 
tezami metafizyki ogólnej. Rozwiązanie nasze pokazuje więc wolny od 
zarzutu Hume’a sposób koniecznościowego powiązania etyki z metafizy
ką, co nie było wprost zamierzonym celem tego studium, stało się jed
nak ubocznie godnym może odnotowania jego wynikiem.

Przedkładając swą propozycję metaetyczną autor jest świadom jej 
niedoskonałości. Właściwa problematyka rozprawy, zawarta głównie w 
ostatnim rozdziale, wymagała wprowadzenia i wyjaśnień, fctóre przy
brały nieproporcjonalnie duże rozmiary. Trudno jednak było z nich zre
zygnować przy omawianiu wyjątkowo złożonego przedmiotu. Nadto roz
ważane problemy metaetyczne pozostają w  ścisłym związku z metodo
logicznymi zagadnieniami filozofii klasycznej. Wśród nich zaś wiele jesz
cze domaga się dalszego udoskonalenia i dopracowania — zarówno w 
samym ich sformułowaniu, jak i w proponowanych rozwiązaniach. Nic 
tedy dziwnego, że autor przedstawianej rozprawy, dzielącej nie tylko 
zalety, ale i braki uprawianej współcześnie filozofii i metafilozofii kla
sycznej, wiele spodziewa się po rzeczowej krytyce filozofów.

206



PROBLEME DE" LA POSSIBILITE DE L”ETHIQUE 
EN TANT QUE THEOR1E DE LA MORALE 

EMPIRIQUEMENT AUTORISEE ET GENERALEMENT VALABLE

Rćsumć

La presente etude se pose pour but de repondre a la question suivante: l’ethique 
est-elle concevable comme science et, dans l’affirmative, comment?

Pour resoudre cette ąuestion il importe de determiner d’abord le sens qu’on lui 
donnę. Considerer l’ethique en partant des positions standardisees (communement 
admises) de la connaissance scientifique s’avere un moyen insuffisant. Ce par quoi il 
faut commencer, c’est un tableau complet de la specificitć śpistemologique et metho- 
dologique de l’ethique elle-meme. Ceci est la premiere condition de savoir exacte- 
ment de quoi est-il ąuestion dans le probleme de la possibilite de l’ethique. Cepen- 
dant, d’une part, la definition meme de la naturę de la connaissance scientifique 
s’avere discutable, d’autre part une mise en relief de la spścificitś de la connaissance 
morale fait defaut: c’est la qu’il faudrait chercher une des raisons essentielles de 
l’impasse dans laąuelle s’est trouve la controverse actuelle au sujet du caractere 
scientifiąue de l’ethique. Formuler le probleme de la possibilite de l’ethique devient 
ainsi probleme en soi. La solution consciencieuse et efficace du probleme de la pos
sibilite de l’śthique depend par conseąuent de la reponse apportee a ce probleme 
preliminaire. Se conformant a ce principe, l’auteur realise son intention en deux 
etapes, le long de la presente śtude. La premiere ćtape prevoit de determiner metho- 
dologiquement le probleme de l’ethique, la seconde seulement tente de le resoudre.

Est-il possible de definir 1’ensemble des traits caractćristiques composant la 
specificitś epistemologico-methodologique de l’ethique d’une maniere librę au maxi- 
mum de toutes les preconceptions philosophiques? Dans le chapitre intitule „Speci
ficitś epistemologique de l ’ćthique”, 1’auteur dśmontre que l’experience commune de 
la morale qui trouve son expression dans le langage courant constitue une possibi
lite jusqu’ici inexploree a ces fins. Suit le resultat de l’analyse du contenu de cette 
experience.

Au nom de la morale rśpond une realite spścifiąue: une obligation absolue 
d’accomplir certains actes envers une personne par une autre personne. Cette róalite 
se revele directement, autrement dit: elle est l ’objet de l’experience. Par consequent, 
l’experience constitue une source de savoir sur la morale et l’evidence empirique 
devient critere de ses valeurs cognitives. Quant au sujet de cette expśrience, tout 
homme l ’est en principe puisąue la morale est śtroitement liee a la maniere d’etre 
et A toute action de 1’homme en tant que teL C’est ainsi que la morale devient objet 
de la connaissance directement dśpendant de 1’homme qui en est le  sujet. GrSce 
a cette particularitć la morale jouit d’un contróle public exceptionnel et garanti 
intersubjectif. Pour cette raison, tout ce qui a trait & l’ethique ou a la methodologie 
de l’6thique est terau de prendre en consideration l ’expression courante de l’expśrience
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de la morale. Le mśthodologue de l’ethique y trouve surtout une chance exception- 
nellement opportune qui lui permet de dćfinir la spćcificite epistemologico-methodo- 
logique de la theorie ethique. L’expśrience courante de la morale la lui apporte en 
meme temps que les questions que les hommes formulent spontanement & son adresse. 
Ces questions, de meme que l’objet qu’elles concernent, sont un fait. Elles sont 
l’expression d’un besoin cognitif determine et par la meme decident a l’avance du 
caractere epistómologique et mćthodologique des reponses attendues. Elles dśtermi- 
nent par la suitę lą structure m6thodologique de la theorie qui voudrait reprendre 
ces questions et tenterait de les rćsoudre sciemment. A ce titre de telles ąuestions 
meritent le nom des problemes „constitutifs de rśthiąue”. L’analyse de ces questions 
parait ainsi le moyen le plus sur de trouver la formule permettant de poser le pro- 
bleme de la possibilite de l'ethique comme science.

Le caractere de ces questions „constitutives de l’ethique” s’avere strictement lie 
au caractere meme d’une morale qui incite a se les poser. II denote 1’intransigeance 
du devoir morał qui se revele particulierement dans certains cas de collision entre le 
devoir morał et les valeurs par ailleurs reconnues. A de tels moments l’evldence 
empirique ne suffit plus pour porter les jugements sur le devoir et les hommes 
commencent i  poser les questions du genre de:

Pourquoi dois-je, d’une manierę aussi absolue, ce que je dois? 
ou meme: Pourquoi, d’une manierę generale, dois-je quoi que ce soit plutót que 

rien?
La derniere question exprime singulierement ce besoin qui s’impose a la con- 

naissance de trouver une reponse dont l’argument suffirait pour prouver l’inanite 
de continuer a se la poser. II faudrait pour cela que le fait „contestó” dispose d’un 
argument qui prouverait explicitement qu’il ne saurait en entre autrement que ne 
le  demontre l’experience. Ainsi, de telles questions postulent la consolidation du 
savoir sur la morale sous le rapport de 1’assertion au point 0C1 elle acquiert un 
caractere absolu, apodictique. Elles dćterminent en outre de faęon equivalente 
l’objet de ces jugements apodictiques. Cet objet c’est une obligation absolue, donnee 
empiriąuement dans les situations concretes, d’accomplir certains actes strictement 
determines. Orientóes ainsi par les questions, les reponses doivent etre positives et 
empiriques quant a l’objet et dśfinitives et apodictiques quant au but qu’elles visent 
Une analyse plus approfondie de ces questions rśv61e leur universalite. Elles exigent 
une reponse valable non seulement dans un cas donnś concret mais aussi la ou ce 
cas concret est representatif des situations dans lesquelles vivent et agissent les 
hommes. Au nombre des traits epistemologiques caracterisant les rćponses aux 
ąuestions de ce genre, il convient par coDsćquent d’ajouter leur caractóre generał. 
L'analyse des ąuestions nees d’une experience courante de la morale demontre que 
Ja theorie qui entreprendrait d’apporter une reponse adćąuate a ces questions 
devrait pouvoir expliquer definitivement la morale donnće empiriąuement ou, autre
ment parlant, formuler des theses generales sur la morale, autorisćes du point de vue 
empirique et apodictiąue.

Les hommes qui posent de pareilles ąuestions ne se aemandent point si le  pro- 
gramme methodologiąue de l’ćthique qu’elles impliąuent est rćalisable ou non. Ce- 
pendant ceux parmi eux qui entreprennent de construire une thśorie de la morale 
tenant compte de ce qu’il y  a en elle de plus profondement humain ne sauraient 
ne pas s’y arrSter. Or, reprendre ces questions signifie accepter une tóche concr&te 
aussi bien dans le domaine de la thśorie de la morale, autrement dit de l’ćthique, 
ąue dans le domaine de la rnetathśorie, donc metaethique. U en est ainsi parce que 
formuler les rćponses definitivement valables aux ąuestions posśes (śthiąue) ne
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saurait se concevoir sans un examen detaille des demarches cognitives permettant 
de reconnaitre certaines affirmations determinees comme definitives (metaethiąue). 
L’examen de ces demarches śquivaut a la demonstration comment il est possible — 
si possible est — d’en arriver aux reponses en ąuestion. L’on ne saurait reconnaitre 
ces reponses pour definitives sans cet examen prealable.

La question: „L’ethique est-elle possible et comment est-elle possible?” peut 
etre formulśe plus simplement de la faęon suivante: „Un savoir sur la morale 
empiriąuement autorisś et generalement valable est-il possible et, si oui, comment?” 
Resoudre ce probleme de faęon positive devient par consćquent une question d’„etre 
ou ne pas etre” pour l’ethique. En meme temps, cerner ainsi le probleme c’est vouloir 
embrasser tout ce qui est digne d’attention en la matiere de l’śthique comme science. 
Resoudre positivement ce probleme ce serait demontrer — et d’en apporter les preu- 
ves — que l ’ethique comme science est possible. Ainsi formule, le probleme con- 
stitue l ’objet de l’analyse que nous poursuivrons tout au long de notre etude.

La realisation du programme methodologique de l’ethique s’av£re par consequent 
tres simple: il s’agit de reunir effectivement dans les theses ethiąues deux particu- 
larites methodologiques, empirisme et apodicticite. Le chapitre dont le titre est 
formę d’une disjonction: „Empirisme ou apodicticitś” analyse de faęon critique les 
arguments de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, considerent le program
me comme irrealisable (positivisme) et suppriment indirectement — comme le natu- 
ralisme metaethique — ou meme directement — comme l’emotivisme metaethique — 
toute problematique ethique, ainsi que l’ethique elle-meme.

Selon les naturalistes (M. Schlick) l’ethique est une science empirique et c’est 
la raison pour laquelle elle n’est pas, ni ne saurait etre, une science apodictique. La 
structure methodologiąue de l’ethique serait la suivante. Le point de depart de 
l’ethique constituent les faits moraux qui s’expriment sous formę d’appreciations 
ou de normes. Ces faits sont determines par la psychologie. Les dćterminations 
peuvent etre de deux especes: les unes concernent les motifs de toute action 
humaine et des aspirations humaines, les autres — le rapport entre un type defini 
de l’action humaine et le resultat que l’on en attend. II existe deux types d’actions 
humaines: celles qui amenent le rśsultat escompte (p. ex. la satisfaction) et celles 
qui n’y arrivent pas. Suivant la meme ligne de raisonnement, nous sommes a meme 
de formuler des normes prax6ologiques determinant les conditions indispensables — 
et en meme temps suffisantes — pour que l’action humaine garantisse 1’obtention 
des resultats que l’on en attend. Le schema est le  suivant: „Si le sujet S escompte 
le resultat R, il doit agir de maniere M”. Comme on le constate, de tels principes 
n’expriment pas une obligation absolue mais une obligation conditionnelle. Leur effi- 
cacite est la meme que la valeur cognitive des affirmations dont ils partent. Les 
affirmations, elles, sont formulees a l ’aide d’une induction generalisatrice. Une telle 
methode garantie le caractere empirique aux affirmations qu’elle avance et aux 
principes qui en resultent; cette meme methode cependant limite leur valeur cogni- 
tive qui n’ira jamais au-delń de la probabilitó. II n’empeche que la psychologie 
demeure generalement reconnue comme discipline scientifique. II semble que les 
memes raisons devraient suffire pour ne pas refuser le caractere scientifique & l’ethi- 
que qui, en tant que praxeologie dśfinissant les normes d’agir a partir des affir
mations de la psychologie, se reduit elle-meme & la psychologie.

Le diagnostic methodologique de l’ethique presente par les naturalistes elimine 
ainsi tout caractere apodictique de cette discipline. C’6tait pourtant une des caracte- 
ristiques methodologiques du programme de l’ethique partant des questions qui
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resultent de l’expression courante de la morale. Toutefois, le naturalisme reconnut 
a sa maniere l’objectivite et le  caractere empiriąue de l’śthique.

Les emotivistes (Ch. Stevenson) reprochent aux naturalistes de rśduire les ter- 
mes specifiąuement moraux aux particularites perceptibles par les sens (p. ex. a la 
satisfaction) et de ramener ainsi l’śthique a des proportions qui conviennent aux 
sciences purement empiriques (telles que felicitologie considśree comme praxeologie 
basee sur la psychologie du vecu). II leur reprochent en outre de violer par leur 
procedure les intuitions morales dont le langage courant est l’expression. Selon les 
śmotivistes, les termes moraux et les jugements construits a partir d’eux ne presen- 
tent aucun rapport logique avec les particularites empiriques („naturelles”) et echap- 
pent totalement a l’experience dans laquelle les naturalistes veulent les enfermer. 
Considśree ainsi, l’ethique est un domaine autonome. Cependant, dans l’esprit des 
śmotivistes, aucune realite ne correspond aux appreciations et aux normes morales, 
une realitś autre que celle que nous percevons par nos sens n’existant pas (nihilisme 
axiologique). Les apprściations et les normes morales ne constatent rien, elles ne 
fcmt qu’exprimer les ćmotions. Une ethique privee des caractśristiąues propreB au 
savoir empirique, elle-meme n’est point le savoir (acognitivisme axiologique). Tout 
en demeurant inv6rifiables et incontrfilables empiriquement, les apprściations et les 
normes morales ne se laissent cependant pas abolir, ce qui leur assure un certain 
caractere apodictique (L. Wittgenstein).

Le diagnostic methodologique de l’śthique elaborś par les naturalistes et les 
emotivistes presente une curieuse particularitś: dans leur programme methodolo- 
gique, les partisans de deux theories reconnaissent alternativement a l’ethique des 
particularitśs que d’autres lui refusent. II s’avere a 1’analyse que ce qui determine 
leur choix et les empeche de reconnaitre en meme temps le caractere empirique et 
le caractere apodictique de l’ethique c’est une conception trop etroite de l’experience 
(conception scientiste et positiviste) et de la science empirique. Cette conception 
revele une espece de „daltonisme morał” propre aux naturalistes et aux emotivistes 
qui, au lieu d’analyser le fait meme de la morale et de prendre en consideration 
le temoignage qu’en apporte l’experience courante, s’en remettent a la conception 
positiviste de l’experience A laąuelle ils confrontent le fait et l’experience de la 
morale. D’absurdes consequences rśsultant de cette conception exigent une revision 
fondamentale de celle-ci. La notion de l’experience doit etre non-contradictoire avec 
les faits epistemologiques de l’experience, expśrience morale y comprise. Une con
ception plus large de l’experience entraine par consequent l’elargissement de la 
notion du savoir empirique et de la science empirique.

Vient ensuite une analyse analogue d’autres que positivistes conceptions de 
l’experience, de la conception de l’expśrience morale en particulier. Le plus pres 
du positivisme se situe 1’intuitionnisme empiriste (morał sense de D. Hume, empiria 
axiologica de T. Czeżowski) qui proposent d’elargir la conception de l’experience 
sans fondamentalement changer son caractere śpistćmologique (quasi-perception des 
valeurs morales). Cette operation permet a l’ethique de garder original son objet et 
le caractere empirique de ses theses, ce qui signifie un progres incontestable par 
rapport au naturalisme et a l’6motivisme. Neanmoins, dans cette conception, l’ethi- 
que resterait toujours une science rśpondant au modele des sciences hipothetico- 
-deductives. II en resulte en consequence une elimination consciente de l’apodicti- 
cite et, partant, une sensible reduction du programme methodologique de l’śthique 
cuant aux questions que les hommcs formulent a 1’adresse de la morale. C’est la 
raison pour laquelle cette proposition ne nous intśresse pas davantage.

Le chapitre „Empirisme ou apodicticitś?” apporte 1’analyse de toutes ces propo-
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sitions qui, d’une maniere ou d’une autre, essaient de reserver une large part aux 
guestions que formule la vie. L’inefficacitś de telles tentatives est suggeree dej& 
dans le titre par le point d’interrogation appose a la conjonction des particularites 
qui doivent caractśriser l’ethique. L’analyse concerne la proposition de I. Kant et 
les deux propositions voisines que sont celle des intuitionnistes britanniąues E. G. 
Moore, W. D. Ross) et celle des phćnomśnologues (E. Husserl, M. Scheler). Kant 
rćduisait le probtóme mśthodologique de l’ćthique & celui de l’imperatif categoriąue 
coirnne jugement synthśtique a priori. Un examen approfondi de la proposition de 
Kant revele que l’experience morale fonctionne sensiblement aussi bien dans la 
formulation merae de 1’imperatif categorique que dans son argumentation. Nśan- 
moins cette experience n’apparait dans son systeme ethique que de faęon „illśgale”.

La proposition des intuitionnistes britanniques et celle des phenomenologues 
ćtant des theories voisines, sont l’objet d’une analyse commune. Ces deux expres- 
sions de l’intuitionnisme considerent Kntuition comme une certaine formę de l’expś- 
rience de la valeur. L’intuition est la source du savoir direct sur la valeur et en 
meme temps le critere dśflnitif de son apodicticite. A la difference des intuition
nistes britanniques, les phenomenologues ne se contentent pas d’en appeler ź l’in- 
tuition comme 4 une attitude garantissant l ’apodicticite des jugements ćthiques (syn- 
thetiques et nćcessaires a la fois). Pour rendre le resultat de l’intuition plus śv i- 
dent, ils ont recours a l’operation dite reduction eidśtique. Cette operation consiste 
a abstraire de l’existence le contenu donnę intuitivement. Dans l’esprit des pheno- 
mśnologues, elle a pour but de libśrer l’objet meme de 1’intuition et son contenu de 
la „contingence” de l’existence et d’assurer aux thdses ainsi reduites le caractóre 
apodictique.

L’analyse dśmontre qu’une telle demarche compromet le rapport direct du sujet 
a l’objet reel en consequence de quoi les affirmations basees sur l ’intuition perdent 
le caractere "3’affirmations empiriques. En outre, ayant trait ci la matiere aussi spś- 
cifique qu’est le  domaine de la morale, ce procede l’ampute d’un de ses elements 
constitutifs en consequence de quoi 1’intuition de la morale cesse d’etre 1’intuition 
de la morale. II s’avere par la suitę que la róduction eidetique, loin d’assurer aux 
affirmations ethiques le caractere apodictique, aneantit la seule chance d’y arriver 
et ceci en depit des efforts des phenomenologues.

L’on peut enfin formuler un reproche commun a l’adresse de deux tentatives 
intuitionnistes s’evertuant a demontrer l ’apodicticite des theses ethiques: pour celui 
qui se pose une question concrete dans une situation morale donnee rien ne change 
au moment ou le contenu de son eocpśrience luj est represente en des termes gene- 
raux. L’objet et le  caractere de la question restent les memes, seule sa portee devient 
generale. S’y ajoutent d’autres circonstances importantes accompagnant le fait de 
poser les questions „constitutives de l’ćthique”.

En tant que base epistemologique pour la formation des jugements ethiques, 
1’intuition ne differe point fondamentalement de l’acte de l’expśrience d’une con
crete situation morale. La seule difference consiste en le fait que 1’intuition est une 
expśrience reflśtee par une curiositó toute thćorique et vise la perception d’une 
certaine regularite dans im cas donnę et concret. Son rdle principal est celui d’une 
instance heuristique (eclaircissement tmiversalisateur). S’y ajoutent d’autres opśra- 
tions comme p. ex. 1’opóration variabilisante (variation eidetique), pour nous per- 
mettre d’en arriver aux thdses generales sur l’essence de l’objet d’exp§rimentation 
(thdses exprimant de faęon adśquate le contenu de l’objet soumis a l’experimenta- 
tion). L’intuition n’est cependant pas une instance qui serait en mesure de renforcer 
considerablement le degre de l’assertion des theses śthiques genśrales par rapport
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aux jugements expśrimentaux de depart qui cernent les situations morales con- 
cretes. Du point de vue des ąuestions du type: „Pourąuoi dois-je ce que je dois?” 
ou encore: „Pourquoi, de faęon generale, dois-je quoi que ce soit?” le contenu des 
theses ethiques gśnerales (datum ethicum), de menie que le contenu d’un fait morał 
concret (datum morale), demeure une donnee exigeant une explication (datum ad 
explicandum). Les resultats obtenus avec le concours de 1’intuition qui universalise 
sont davantage problemes que theses de l’ethique et par consequent une description 
universalisatrice ne saurait constituer une opśration methodologique finale dans le 
programme d’une ethique adequate par rapport a sa propre problematiąue.

Notre chapitre „Empirisme et apodicticite” se propose de faire entrevoir une 
possibilite qui permettrait de realiser le programme d’une ethique ainsi conęue.
II ne s’agit la que d’un essai et il se limiterait a attirer 1’attention sur la necessite 
d’un rapport etroit entre les thćses experimentales de l’ethique et les theses — 
necessaires par elles-memes pour les raisons qui les concernent — de la philosophie 
de 1’etre. La necessitś de ce rapport s’explique par le fait que les theses mśtaphy- 
siąues presentent le seul argument qui rende non-contradictoire l ’existence meme 
des faits qui relevent de domaine de l’ethique. Un tel argument est de ceux qui 
expliquent definitivement le fait de la morale et qui par la meme assurent le 
caractere apodictiąue a tout propos concernant ce fait.

Une circonstance importante intervient la selon 1’auteur, circonstance qui est 
le fondement et le moyen de la realisation effective du programme d’une ethiąue 
visant l’explication definitive — tout en les contrólant — des donnćes de l’expe- 
rience morale: la morale donnee dans l ’experience (categoriale) est par ailleurs — 
est en generał, est ce qu’elle est et ne saurait etre expśrimentee qu’en tant que 
telle — une expression spćcifique de l ’etre (transcendentale).

Une attitude cognitive s’impose par rapport a ce contenu: l’experience et 1’eclair- 
cissement de ce contenu. Cet eclaircissement peut etre obtenu:

1) par l’examen du contenu du fait morał (description phenomenologiąue);
2) par l’examen du statut ontologique du fait morał (description metaphysique);
3) par l’examen de la maniere de concevoir le  fait morał (description ćpistćmo- 

logiąue).
La description phenomenologique presente la morale comme une obligation 

absolue d’accomplir des actes d’affirmation de la personne (objet) par la personne 
(sujet). Ce rśsultat equivaut au postulat de l’amour personnel (normę personnaliste, 
K. Wojtyła).

La description metaphysique fait paraStre la morale comme une rśalitś inter- 
-personnelle. Cette realite est determinee ontologiquement par le caractere essentiel 
des personnes (sujet et objet) constituant les fondements de cette relation. Bien 
qu’il ne s’agisse la d’une rśalite du type de relation (seulement), elle n’est pas pour 
autant moins reelle ni moins concrete que les personnes elles-memes. Cette relation 
exprime en meme temps une prśsence dynamique de la personne-sujet dans l’acte 
(possibilite) d’affirmer une verite sur la personne-objet L’acte d’une pareille affir- 
mation ne saurait s’exprimer que sous formę d’une reunion harmonieuse d’actes 
personnels de connaissance et de reconnaissance (de la libertć) de la part de la per
sonne-sujet envers la personne-objet, ce qui śquivaut a l’acte d’amour. La personne- 
-sujet reste ainsi unie d l’amour (possibilite) de la personne-objet en tant que „son” 
acte (but) par une nćcessitć essentielle. Ce n’est que par cet acte de „sortir” de la 
personne-sujet de „soi-meme” pour aboutir a la personne-objet (extase) que la per- 
sonne-sujet puisse se realiser elle-meme en tant que personne (perfectionner sa 
propre condition d’etre).
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Etant donnó son contenu specifique ainsi que son caractere ontologiąue parti- 
culier, la morale ne se laisse concevoir que directement, donc a travers l’expśrience. 
Par consequent, le  jugement normatif parait la seule formę d’expression possible 
pour informer du fait morał. A l ’unite metaphysiąue de l’śtat normatif et reel a la 
fois qu’est la morale repond l’unite epistemologiąuc du jugement normatif („doit”) 
et informatif („est”) concernant le fait morał. Le jugement normatif ne saurait etre, 
et n’a nul besoin d’etre, une conclusion tiree du jugement informatif. II est l’un et 
l’autre en raison de l ’objet qu’il concerne.

Le contenu specifiąue de cet objet permet de le concevoir en sa propre expe- 
rience (categoriale). De la une necessite pour l’śthique d’un point de depart metho- 
dologiquement autonome. Le contenu donnę en une experience morale catśgoriale 
est neanmoins le contenu existant. Par consequent, ce contenu participe de l’expe- 
rience supposant l’existence des contenus quels qu’ils soient, donc de l’exp6rience 
transcendentale qui constitue le point de dśpart de la mśtaphysiąue. Ainsi donc 
le contenu categorial du fa it morał, tout en restant — en tant que categoriale — 
l’objet de l’experience morale autonome irrćductible quant au contenu, devient a la 
fois — en tant qu’un analogue de l’etre — 1’ objet de l’experience transcendentale. 
S’ajoutant a d’autres contenus existants, il constitue le point de depart et, par la 
suitę, 1'objet d’affirmations analogues des theses metaphysiques qui sont 1’illustra- 
tion de la theorie generale de ce qui existe. Dans la constatation de ce double 
caractere de l ’objet de l’experience morale apparait ce qui constitue une base me- 
thodologique pour la maniere de proceder a une telle explication du fait morał qui 
garantirait 1’apodicticite aux affirmations empiriąues. En effet, en raison de son 
caractere reel (de l’etre), le contenu morał enferme deja en lui-meme plus qu’une 
possibilite de l ’interpretation metaphysicale: une necessite absolue d’une telle inter- 
pretation pour que son explication soit pleinement satisfaisante. Cette necessite 
ineluctable d’expliquer le contenu morał dans 1’aspect meme de son existence se 
rencontre ici tout naturellement avec les postulats cognitifs qu’enferment les que- 
stions formulees a partir de l’experience morale categoriale. II s’avere une fois de 
plus que l’operation de la reduction eidetique par rapport au contenu du fait morał 
part d’un faux raisonnement. En faisant abstraction de l’existence de ce contenu, 
elle aneantit definitivement la chance de rśaliser les buts pour lesquels y eurent 
recours les phenomenologues.

La procedure de l’explication definitive du fait morał ne saurait ne pas prendre 
en consideration la structure metaphysique du fait a expliquer. Cette structure, qui 
est une structure de relation (relation interpersonnelle), apparait dans la descrip- 
tion metaphysique de ce fait. Une explication definitive du fait morał succederait 
a l’explication definitive de l’existence des personnes constituant, en tant que mem- 
bres, cette reiation interpersonnelle. L’interprśtation metaphysicale des theses ethi- 
ques doit par consequent s’effectuer de concert avec l’indication des analogues 
ethiques des theses mśtaphysiques transposees auparavant en theses correspondantes 
de l’anthropologie philosophique.

La specificite móthodologique de 1’interpretation metaphysicale des theses ethiques 
consiste en ce passage des theses ethiques generales aux theses mćtaphysiques — 
analogues de par leur naturę — avec la necessite. En effet, dans leur contenu ana- 
logiąue, ces tfieses expriment le seul argument qui rende non-contradictoire les 
contenus donnes dans une experience categoriale quelconque, l’experience morale 
y comprise. C’est ainsi qu’elles expliquent dśfinitivement ces contenus. A  travers 
l’interpretation metaphysicale — et uniquement par elle — les theses ethiques, tout 
en restant des affirmations empiriques, acquierent le caractere apodictique. En śta-
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blissant ce rapport etroit entre le contenu du fait morał et le seul argument qui 
le rende non-contradictoire, les theses śthiąues demontrent pourąuoi ce fait ne 
saurait etre different de ce qu’il est et pourquoi il ne saurait etre experimente 
differemment qu’il ne l’est. Ce rćsultat parait repondre positivement au probleme 
central que pose notre etude.

Mśthodologiquement autonome a son point de depart, l’ethique devient une 
metaphysique de la morale a son point d’aboutissement. Cette constatation exprime 
d’une part la necessitś absolue d’en recourir jusqu’a la metaphysique, aussi bien 
pour expliquer definitivement le probleme de la morale que pour permettre a l’ethi- 
que de se constituer en tant que theorie adśquate par rapport k sa propre proble- 
mathique. D’autre part, la meme constatation exprime 1’impossibilite d’en arriver 
a une these śthiąue quelconque par la seule voie des operations logico-formelles 
effectuśes a partir des theses de la mćtaphysique generale. Cependant aucune oppo- 
sition ne s’ensuit par rapport a ce lien substantiel necessaire (autre que logico- 
-formel) des theses ethiques avec les theses metaphysiques qui y correspondent. 
La solution que propose notre 6tude indique une formule qui permet d’śtablir un 
lien necessaire (auquel l’objection de Hume ne saurait s’appliquer) entre l’śthique 
(„est”) et la metaphysiąue („doit”). Notre intention ne fut point de la rechercher, 
neanmoins le resultat nous parait interessant d’etre signalś.
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