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GENEZA I SENS ZAGADNIENIA

I. W P R O W A D Z E N IE

Dzieło Der Formalismus in der Ethik und die materiale W ertethik  
ukazało się naprzód w „Jahrbuch fu r Philosophie und phaenomenologische 
Forschung” w rocznikach 1913 — część I oraz 1916 — część I I 1. Zawiera 
ono pełny wykład systemu etycznego Maksa Schelera. Autor buduje swój 
system przy sposobności krytycznej analizy etyki Immanuela Kanta, za
strzegając się wyraźnie, że krytyka Kanta nie stanowi głównego celu 
jego dzieła, ale cel ten stanowi właśnie opracowanie własnego systemu 
etycznego „wartości m aterialnych”. W systemie swoim usiłuje Scheler 
odsunąć się zdecydowanie od założeń kantowskiej etyki „czystej formy” , 
a oprzeć się na „m aterii” etycznej. Według K an ta2, prawo jako forma 
czynu jest warunkiem jego moralności. Sam czysty rozum praktyczny 
wyznacza kierunek woli, wartość moralna aktu nie pochodzi od przed
miotu, tzn. od żadnych dóbr i celów, do których akt ten zmierza, innymi 
słowy: od żadnej „m aterii” , od żadnej „wartości m aterialnej” , to bowiem 
według Kanta prowadziłoby nieuchronnie do praktycznego eudajmonizmu. 
Wobec tego zaś akt etyczny sprowadza się do spełnienia obowiązku dlatego, 
że jest on obowiązkiem (Pflicht aus Pflichttum ), a więc do spełnienia 
go z samego szacunku dla prawa. Wszelkie inne uczucie poza tym  jednym 
uczuciem szacunku dla prawa jest według K anta nieetyczne. Scheler opie
rając się w swoim systemie na „m aterii” etycznej, uwydatnił tym  samym 
zasadniczą tendencję przedmiotową: źródła wartości etycznej aktu należy 
szukać w przedmiocie. Jest nim według założeń systemu Schelera właśnie 
„wartość m aterialna” , będziemy ją tu taj stale nazywali „wartością przed

1 Der Formalismus in  der E thik und die m ateriale W erteth ik (m it besonderer 
Beriicksichtigung der E th ik  Im m anuel Kants). Wydanie książkowe: Der Formalis
mus in  der E th ik  und die m ateriale W erteth ik. Neuer Versuch der Grundlegung 
eines ethischen Personalismus. TJm ein yo rw o rt verm ehrt, Halle 1916, 2. wyd.: jw. 
Um ein 2. Vorwort vermehrt. 1921. — 3 wyd.: jw. Um ein Vorwort und um  ein 
Sachregister verm ehrt, 1927. W pracy niniejszej opieram się na 1 wydaniu książ
kowym z 1916 r.

* J. K a n t ,  Grundlegung zur M etaphysik der S itten , Leipzig 1838; K rytyka  
praktycznego rozumu  (przekład, wstąp, przypisy B. Bornstein), Warszawa 1911.
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miotową”, albo po prostu „wartością” 3. Odsuwając się jak najdalej od 
tych stanowisk, które w etyce zajął Kant, Scheler stara się w swoim 
systemie wykluczyć lub przynajmniej ograniczyć do minimum znaczenie 
obowiązku, natomiast przywrócić jak najszersze uprawnienia w życiu 
moralnym człowieka sferze emocjonalnej. W ten sposób naprzeciw kan- 
towskiej etyki ,,czystej formy” wyrasta system etyczny wartości przed
miotowych.

Już przez samą zasadniczą swoją tendencję nawiązania realnej łączności 
z przedmiotem ludzkich aktów i wyprowadzenia od tej strony ich moralnej 
wartości mógł system Schelera zwrócić uwagę myślicieli katolickich. Zna
lazły się w nim jednak pewne dane bardziej jeszcze szczegółowe, które 
wywołują bezpośrednie skojarzenia z etyką chrześcijańską, zwłaszcza zaś 
z etyczną treścią Ewangelii. Scheler mianowicie w swoim systemie uwy
datnia w szczególny sposób znaczenie miłości do osoby oraz rolę naśla
dowania etycznego wzoru dla całokształtu życia moralnego. Że te  zwłaszcza 
założenia jego systemu znalazły oddźwięk wśród moralistów katolickich — 
świadczy o tym  chociażby dzieło Tillmanna Die katholische Sittenlehre, 
w szczególności zaś tom zatytułowany Die Idee der Nachfolge C hristi4. 
W arto też wspomnieć o książce Schmidta Organische Aszeze 5, która w swej 
treści wykazuje bardzo wyraźną inspirację schelerowską.

Mając przed sobą te wszystkie dane, z całym uzasadnieniem możemy 
pytać o związek, jaki zachodzi pomiędzy systemem Schelera a etyką 
chrześcijańską. Czy system Schelera zawiera już jakieś gotowe opra
cowanie etyki chrześcijańskiej lub bodaj pewnych jej zagadnień? Ażeby 
znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy sobie przede wszystkim zdać 
sprawę z zasadniczych założeń i tez systemu schelerowskiego.

I I . S Y S T E M  E T Y C Z N Y  S C H E L E R A  — JE G O  B U D O W A  O R A Z G Ł Ó W N E  Z A Ł O Ż E N IA

1. Metoda fenomenologiczna. Wszelkie poznanie naukowe i wszelka 
nauka opiera się na doświadczeniu 6. Etyka zatem również musi się opierać 
na doświadczeniu. Jednakże to doświadczenie, na którym  opiera się etyka,

3 Zagadnieniu temu poświęcona jest osobna rozprawa: G. H a r m s ,  Der B egriff 
des Materiałem in Schelers E thik; dla autora niniejszej rozprawy okazała się ona 
niestety nie do osiągnięcia. Oddajemy schelerowski termin der materiale W ert 
przez „wartość przedmiotowa", chociaż nie jest to tłumaczenie całkiem właściwe. 
Wartość bowiem, o tyle jest przedmiotowa, że stanowi przedmiot odnośnych aktów  
intencjonalnych. Nie jest to natomiast sama przedmiotowa wartość, tylko wartość 
tak jak ona ujawnia się w  przeżyciu (fenomen).

4 F. T i l l m a n n ,  Handbućh der kath.olisch.en Sittenlehre, Bd III.: Die ka t
holische Sittenlehre, Die Idee der Nachfolge Christi, Dusseldorf 1939.

5 H. S c h m i d t ,  Organische Aszeze, Paderborn 1938.
• Por. Der Formalismus in  der E thik und die materiale W erteth ik, s. 163 nn. 

(odtąd zamiast powyższego tytułu dzieła będziemy przytaczać w  skrócie: op. cit., s.).
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różni się od doświadczenia, na którym  opierają się tzw. nauki szczegółowe. 
Wynika to z samej odrębności etyki w stosunku do tam tych nauk. W nich 
bowiem, opierając się na doświadczeniu, dochodzimy do wniosków i tw ier
dzeń w drodze indukcji. W etyce natomiast taka metoda doświadczalno- 
indukcyjna jest wykluczona, indukcyjnie bowiem wyprowadzane wnioski 
pozwoliłyby nam tylko ustalić, co w danych warunkach uchodziło lub 
uchodzi za dobre czy złe. Tymczasem w etyce chodzi o to, co jest dobre 
lub złe, chodzi więc o samo dobro i zło moralne jako ta k ie 7. W tym  
znaczeniu nie możemy dobra i zła wywnioskować indukcyjnie z doświad
czalnych faktów, a zatem — twierdzi Scheler — musi ono być dane 
a priori. Jednakże ten aprioryzm nie stawia go bynajmniej poza doświad
czeniem w ogóle, stawia je  tylko poza takim doświadczeniem, jakie stanowi 
punkt wyjścia dla nauk szczegółowych.

Równocześnie bowiem Scheler odżegnywa się od wszelkiego aprioryzmu 
w ujęciu kantowskim. Formalne, podmiotowe a priori, takie jakie przyjął 
w swej etyce Kant, jest według Schelera czczą konstrukcją myślową. 
Przedmiotem etyki nie są fakty „formalne” , ale „m aterialne” , nie pod
miotowe konstrukcje, ale przedmiotowe wartości. Wartości zaś stanowią 
wedle Schelera przedmiot doświadczenia.

Jest to tzw. doświadczenie fenomenologiczne, przy czym nazwa po
chodzi stąd, że wartości, które są przedmiotem owego doświadczenia, 
ujawniają się w treści przeżyć ludzkich. Stanowią one według Schelera 
pierw otne dane tychże przeżyć, które pozwalają się stwierdzić i określić 
w drodze doświadczalnej. Scheler wykazuje to poprzez analizę czynu 
ludzkiego, poszczególne bowiem fazy czynu odznaczają się skierowaniem 
w stronę wartości przedmiotowej. Scheler wymienia usposobienie, zamiar, 
postanowienie, wreszcie samą czynność8 — te fazy, w których treści 
znajdujemy doświadczalnie wartość jako przedmiot; wartość ta nadaje 
owym aktom odrębność, specyfikuje je.

Sama więc wartość znajduje się w tym  doświadczeniu, które ma za 
przedmiot wymienione fazy czynu ludzkiego. Doświadczenia tego jednakże 
nie należy utożsamiać z tzw. introspekcją czyli doświadczeniem wewnętrz
nym, które stanowi metodę psychologii doświadczalnej. Metoda ta  bowiem 
dopuszcza do sztucznego wyłączenia elementu wartości z treści przeżyć 
ludzkich9, abstrahuje przeto od wszelkich faktów moralnych, a szuka 
tylko czystych faktów psychologicznych, co wedle Schelera fałszuje obraz 
wewnętrznego życia człowieka. Doświadczenie fenomenologiczne ma temu 
zapobiec, bierze bowiem pod uwagę nie przeżycie oderwane od jego

7 Por. op. cit., s. 40-
8 Por. op. cit., s. 200 nn.
* Por. op. cit., s. 111 nn.
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treści — od wartości, ale przeżycie wraz z wartością, która stanowi zasad
niczy element treściowy przeżyć ludzkich. W ten sposób doświadczenie 
fenomenologiczne pozwala nam ująć samą wartość w sposób bezpośredni, 
oglądowy, dostarczając nam przez to „przedmiotowego a priori” (materiales 
a priori). Jest ono przedmiotowe ze względu na treść oglądu, jest „a priori" 
ze względu na bezpośredni, intuicyjny charakter poznania 10. W ten sposób 
Scheler odciął się od założeń teorio-poznawczych Kanta. Pomógł mu 
w tym  kontakt ze szkołą fenomenologiczną, Scheler bowiem około 1908 r. 
zapoznał się z filozofią Edmunda Husserla, autora dzieła Logische Unter- 
suchungen, które zawierało wyraźnie określone stanowisko fenomenolo
giczne. Scheler przyjął to stanowisko dla swoich dociekań filozoficznych, 
które szły po innym torze niż zainteresowania Husserla. O ile ten ostatni 
wprowadził fenomenologię do zagadnień teoretycznych, to natomiast Sche
ler do zagadnień filozofii praktycznej.

Tak więc według Schelera fenomenologia stanowi właściwą metodę 
dla etyki. Po pierwsze bowiem — jest ona doświadczalna, a wszelka 
nauka musi się opierać na doświadczeniu. Po drugie zaś — przedmiotem 
doświadczenia są te  treści, które stanowią o istocie przeżycia etycznego, 
mianowicie w artościn . Przecież, kiedy mówimy, że dany akt jest etycznie 
dobry lub zły, to określamy jego wartość, która stanowi treść prze
życia — przeżywamy ją  spełniając ów akt. Nie dopiero jakiś zewnętrzny 
sąd o akcie nadaje mu ową wartość, leży ona bezpośrednio w treści 
przeżycia. Metoda fenomenologiczna pozwala nam ją  z tego przeżycia 
wydobyć i zobiektywizować w sposób naukowy. I jedynie tylko metoda 
fenomenologiczna może to uczynić, każda inna bowiem metoda doświad
czalna opiera się na spostrzeżeniu, które dotyczy rzeczy nie wartości. 
Tymczasem w przedmiocie etyki w ogóle nie chodzi o „rzecz” (Ding), 
ale wyłącznie tylko o „wartość”.

2. Wartość. W danym wypadku, tj. w dziedzinie etycznej, oznacza 
wartość przedmiot prak tyczny12, a więc to, z czym podmiot działający 
w jakiś sposób się liczy, co w jakiś sposób trak tu je  itd. Ale jest to tylko 
jeden z możliwych wypadków. W ogóle bowiem wartości nie pozwalają 
się oddzielić od przeżycia, od różnorodnych przeżyć człowieka. Dlatego 
Scheler nie określa nam, czym jest wartość poza przeżyciem, wartość 
sama w sobie. Zawsze bowiem występuje ona w jakimś określonym prze
życiu i zawsze jest wartością, czyli jest sobą, ze względu na jakiś określony 
podmiot. Scheler nie podaje nam żadnej definicji w artości13. Określa on

10 Por. op. cit., s. 43 nn.
11 Por. op. cit., s. 55 nn.
lł Por. op. cit., s. 133 nn,
18 Por. op. cit., s. 7 nn.
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raczej, czym wartość nie jest aniżeli — czym ona jest. Nie jest więc 
wartość żadnym przymiotem rzeczy w znaczeniu fizycznym, nie jest żadną 
jej widzialną siłą czy dyspozycją, ani też żadną ukrytą właściwością 
(qualitas occulta). W takim  charakterze musiałaby się sprowadzać do samej 
fizycznej czy też „rzeczowej” struk tu ry  przedmiotu. Niczego takiego jed
nakże wartość nie stanowi. Stanowi ona natomiast cały dany przedmiot 
w nowej jak gdyby postaci. W takiej właśnie postaci jest ów przedmiot 
dany w odczuciu intencjonalnym, tzn. w emocjonalnym poznaniu in
tuicyjnym.

Scheler stoi na stanowisku, że w tego rodzaju poznaniu wartości 
ujawniają się w właściwej sobie istocie. Jakkolwiek bowiem możemy je 
również rozpoznać w innej dziedzinie przeżyć i faktów psychicznych, 
mianowicie w dziedzinie dążeń 14, to jednak tam  nie ujawnia się sama 
ich istota. Tam tylko po kierunku dążenia możemy wnioskować o przed
miotowej wartości, spełnia ona bowiem wedle Schelera tę rolę, że nadaje 
kierunek dążeniom. Chociaż jednak dążenia, a wśród dążeń zwłaszcza 
chcenie, pozwalają nam spotkać się pośrednio z wartościami, to jednak 
tylko intencjonalne odczucie pozwala nam spotkać się z nimi w sposób 
bezpośredni, niejako oglądowy.

Jak  widać, nauka Schelera o wartościach wiąże się ściśle z założeniami 
em ocjonalistycznymił5. Emocjonalizm jest znamienną cechą systemu sche- 
lerowskiego. Jest to znowu rys przeciwieństwa w stosunku do Kanta. 
Kant jest racjonalistą, Scheler natomiast akcentuje w człowieku przede 
wszystkim emocjonalną sferę jego ducha. Sfera ta wykazuje według niego 
swoistą prawidłowość przeżyć, a przeżycia te posiadają właściwą dla siebie 
treść przedmiotową. Otóż właściwym przedmiotem przeżyć emocjonalnych 
jest właśnie wartość — cały świat wartości.

3. Prym at emocji. Wartości mogą być przedmiotem przeżyć emocjo- 
nalnych dlatego, że przeżycia te  wedle Schelera nie występują tylko 
w postaci stanów uczuciowych, ale również w postaci odczuć o wyraźnym 
charakterze intencjonalnym. To, co Scheler nazywa Gejuhl będziemy 
określali jako „uczucie” lub naw et „stan uczuciowy” , to zaś, co Scheler 
nazywa Fiihlen lub wręcz intentionales Fuhlen  przetłumaczymy jako „od
czucie — odczucie intencjonalne”. Intencjonalne jest ono dlatego, ponieważ 
pozostaje w wyraźnym odniesieniu do właściwego sobie przedmiotu. Trzeba 
dodać, że takie ujęcie jest z pewnością dziedzictwem po Franciszku Bren- 
tano, a poprzez niego nawiązuje w filozofii do tradycji arystotelesowskich.
O ile jednak u św. Tomasza intentio  jest aktem  woli, to natomiast Scheler

14 Por. op. cit., s. 25 nn.
15 Por. op. cit., s. 64 i 260 nn.
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kojarzy to pojęcie wyłącznie z poznaniem, a w szczególności z tym pozna
niem, które człowiek zdobywa nie w drodze intelektualnej lecz przy 
pomocy aktów czysto emocjonalnych. Scheler stoi na stanowisku, że czło
wiek poznaje uczuciem.

Oczywiście, nie wszystkie akty emocjonalne posiadają ów charakter 
intencjonalny. Scheler wyraźnie zaznacza, że obok aktów tego rodzaju 
przeżycia emocjonalne posiadają również charakter stanów uczuciowych. 
Jednakże odczucia intencjonalne oznaczają w całokształcie życia emocjo
nalnego człowieka wyższą formację przeżyć, pojawiają się one bowiem 
tylko w głębszych warstwach życia emocjonalnego. W całej dziedzinie 
emocjonalnej życia ludzkiego odkrywa Scheler poszczególne warstwy od 
najbardziej powierzchownych a raczej peryferycznych, do najbardziej cen
tralnych i najgłębszych. Tak tedy najpłytszą w życiu emocjonalnym czło
wieka jest warstwa zmysłowa, w której przeżycia posiadają wyłącznie 
charakter stanów uczuciowych, podczas gdy już w następnej warstwie — 
witalnej — odkrywamy przeżycia nie tylko o charakterze funkcji uczu
ciowych, ale również przeżycia o wyraźnym odniesieniu do przedmiotowej 
wartości, tj. intencjonalne odczucia. W głębszych jeszcze warstwach emo
cjonalnych, zwłaszcza zaś w warstwie duchowej, akty te dominują i stają 
się wyłączną postacią przeżyć emocjonalnych.

Ponieważ zaś owe intencjonalne akty uczuciowe zawsze wykazują 
odniesienie do wartości przedmiotowej, zatem dzięki nim cały przed
miotowy świat wartości jawi się człowiekowi. O ile Kant utrzymywał, 
że „m aterialny” świat wartości stanowi zupełny chaos, w którym  dopiero 
rozum wprowadza pewien ład, dzięki swym apriorycznym zasadom (for
mom), to natomiast według Schelera ów świat wartości nie tylko w swej 
przedmiotowej strukturze jest w pełni uporządkowany, ale również jego 
poznawcze odczucie ze strony człowieka odznacza się pewnym aprio
rycznym porządkiem. Jest to zaś porządek przedmiotowy, skoro odczucie 
go nie stwarza wśród wartości, ale tylko gotowym przyjm uje. Wyraża 
się ów porządek w szczególnym układzie stosunków i związków zacho
dzących pomiędzy wartościami. Są to przede wszystkim stosunki hie
rarch iczne16: jedne wartości są a priori wyższe od drugich. Tę zaś 
aprioryczną wyższość jednych wartości w stosunku do innych człowiek 
odczuwa emocjonalnie natychmiast, nie dopiero w drodze jakiegoś dys- 
kursywnego porównywania ich pomiędzy sobą, ale intuicyjnie, bezpo
średnio. W ten sposób owo proste odczucie wartości, o którym  mowa 
była poprzednio, przybiera zawsze charakter odczucia wyższości, czy 
też odczucia niższości wartościowej. W taki sposób będziemy oddawali 
w niniejszej pracy schelerowskie term iny Vorziehen i Naćhsetzen, którym i

“  Por. op. cit., s. 83 nn.
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Scheler wyraża, iż wartości bywają odczuwane intencjonalnie w określo
nej pozycji hierarchicznej, a więc jako wyższe lub niższe.

Odczucie wartości dokonuje się w aktach emocjonalno-poznawczych, 
jednakże ostateczne źródło tych aktów jest czysto emocjonalne. Pulsuje 
ono W przeżyciach czysto emocjonalnych, jakimi są wedle Schelera miłość 
i n ienaw iśćł7. Właśnie bowiem tymi aktami nawiązujemy najbardziej 
bezpośredni i właściwy kontakt z wartością, w następstwie którego to 
kontaktu owa wartość dopiero nam się ujawnia poznawczo w odczuciu 
intencjonalnym. W miłości ani w nienawiści wartość jeszcze się nie 
ujawnia poznawczo, ale w nich bywa ona przede wszystkim i najbardziej 
właściwie przeżywana.

Przeżycie miłości różni się diam etralnie od przeżycia nienawiści, 
a istota owej różnicy leży w odniesieniu do wartości. Tak więc, stwierdza 
Scheler, o ile w miłości danego przedmiotu, np. osoby, przeżywamy 
niejako rozszerzenie jego wartości, to natomiast w nienawiści wręcz prze
ciwnie — przeżywamy niejako zacieśnienie wartości tego przedmiotu. 
Jednakże w owym charakterystycznym  i przemiennym rytm ie poruszeń 
emocjonalnych nie widzi Scheler żadnego niebezpieczeństwa dla obiek
tywnego poznawania wartości. Miłość jest wedle niego postawą właściwą, 
pozwala nam  bowiem jak  najgruntowniej wniknąć w wartość danego 
przedmiotu, gdy natomiast nienawiść tę wartość nam przesłania. Z tego 
też tylko ty tu łu  widzi Scheler w miłości poruszenie emocjonalne od 
niższej wartości przedmiotu ku wyższej, podczas gdy nienawiść oznacza 
poruszenie przeciwne. Miłości zatem zawdzięcza dany podmiot dogłębne 
odczucie wartości danego przedmiotu, podczas gdy nienawiść go od takiego 
odczucia odcina.

Całe to sprawozdanie z emocjonalistycznych założeń teorio-poznaw- 
czych w systemie Schelera zasługuje na ty tu ł „prym at emocji” dlatego, 
że Scheler przeżyciom sfery emocjonalnej przyznał największą głębię 
w człowieku, a równocześnie stwierdził, że te przeżycia odsłaniają przed 
nami jeden z elem entarnych czynników w strukturze przedmiotowej 
rzeczywistości, tj. wartość. Rozum natomiast nie odkrywa wartości, nie 
oddaje jej właściwej istoty. O ile w naturalnym  (a więc przed-naukowym 
i poza-naukowym) poglądzie na świat zawiera się cały zbiór realnych 
przedmiotów, to nie posiadają one tam  jeszcze bezpośrednio ani znaczenia 
„rzeczy” (Dinge) ani też znaczenia „dobra”. W ystępują jako Sachen1S, 
tzn. rzeczy z pewnym znamieniem wartości. Z kolei dopiero rozum wydo
bywa z nich czysto rzeczową treść, te  stosunki, do których się sprowadza 
ich „rzeczowa” istota, emocja zaś, a więc miłość i odczucie, ujawnia

17 Por. W esen und Formen der Sym pathie, s. 169.
18 Por. op. cit., s. 16 nn.
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ich istotę „wartościową”. „Rzecz” i „wartość” (Ding und. W ert) są to 
według Schelera dwa elementy rzeczywistości, jednako pierwotne i wza
jemnie do siebie niesprowadzalne. Pomiędzy porządkiem rzeczowym a po
rządkiem wartości przebiega granica, której według założeń Schelera nie 
można przekroczyć ani w jednym, ani też w drugim  kierunku. Na dowód 
tego przytacza on fakt, iż rzeczy, które stanowią podmioty (Trager) 
poszczególnych wartości, ulegają zmianom, podczas gdy sama wartość 
zmianie nie ulega. Prócz tego samą wartość ujmujemy bardzo często 
zupełnie niezależnie od rzeczy, która stanowi konkretnie jej podmiot.

Stwierdzenia powyższe mówią o odrębności wartości w stosunku do 
rzeczy, a w konsekwencji o odrębności emocji w stosunku do rozumu. 
Prym at emocji wyraża się w systemie Schelera przez to, że emocjonalne 
poznanie wartości według niego wyprzedza intelektualne poznanie „rze
czy” : przede wszystkim więc odczuwamy wartość danego przedmiotu, 
a wtórnie dopiero wnikamy w jego rzeczową strukturę, W naszym pozna
niu, w całym naszym stosunku do rzeczywistości, przeważa ów rys prak
tyczny, tak jak go pojmuje Scheler. Scheler zaś pojmuje go jako synonim 
postawy emocjonalnej, która dominuje w stosunku człowieka do rze
czywistości. Aksjologia idzie zatem przed ontologią; etyka wiąże się 
z aksjologią — a zatem etyka nie łączy się z ontologią.

4. Pojęcie dobra 19. To co Scheler napisał na temat dobra, jest ścisłym 
następstwem przedstawionych dotąd założeń jego systemu. Dobro oczy
wiście pozostaje w związku z wartością, nie zaś z rzeczą. Ponieważ wartość 
jest oddzielona od rzeczy, zatem i dobro jest od niej oddzielone. Wartość 
poznajemy w sposób emocjonalny, a więc to samo intencjonalne odczucie, 
które ujawnia nam wartości, ujawnia też i dobra. O ile jednak „wartość” 
jest dana w samym przeżyciu, to „dobro” nadaje jej charakter i stanowisko 
przedmiotowe. Scheler pisze, że dobro nadaje kierunek syntezie poszcze
gólnych wartości przeżywanych w przedmiotową jedność. Ta jedność 
wykazuje zatem pewną „rzeczową struk turę” , jakkolwiek sama treść 
dobra nie zawiera w sobie nic rzeczowego, przeniknięta jest natomiast 
wyłącznie wartością. Wartości nie tylko ujawniają nam odnośne dobra, 
ale je konstytuują, stanowią o ich istocie. Dobra wedle Schelera nie 
wolno pojmować jako „rzecz +  wartość” — jest to sama wartość w pozycji 
przedmiotowej.

5. Wartość jako c e l20. Dotychczas mówiliśmy o wartości jako przed
miocie przeżywania emocjonalnego, a w szczególności jako przedmiocie 
emocjonalnego poznania. Wartość przedmiotowa jest jednak również 
celem dążeń. W szczególności zaś jest ona celem chcenia, które od wszyst-

** Por. op. cit., s. 15 nn.
28 Por. op. cit., s. 25 nn.
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kich innych gatunków dążenia różni się tym, że podmiot sam stawia 
sobie w nim te cele, do których ma dążyć. Ażeby jednak postawić je  
w ten sposób, podmiot musi sobie te cele przedstawić. Przedstawienie 
takie jest warunkiem  chcenia.

Scheler stwierdza, że jakkolwiek przedstawienie jest warunkiem chce
nia, to jednak nie stanowi ono zasadniczego w nim współczynnika. Zasad
niczym współczynnikiem wszelkich dążeń, a więc również i chcenia, jest 
gama wartość; ona decyduje o dążeniu i o jego kierunku, nawet chociaż 
nie stanie się treścią żadnego przedstawienia. Tak np. przeżywamy często 
gotowość i zdecydowanie w stosunku do jakiejś wartości, a równocześnie 
brak zdecydowania, gdy chodzi o to, w czym tę wartość zrealizować. 
Ów brak wypływa z braku odnośnego przedstawienia. Ponieważ jednak 
ów brak nie wyklucza samego dążenia, przeto Scheler wnioskuje, że 
samo przedstawienie tej treści, do której mamy dążyć, jest czymś wtórnym 
dla dążenia. Jest ono czymś wtórnym  również dla chcenia o tyle, że 
chcenie ma naturę dążenia. Niemniej przedstawienie jest dla tegoż 
chcenia czymś nieodzownym o tyle, że chcenie posiada charakter takiego 
dążenia, w  którym  podmiot sam stawia sobie cele.

O ile samo przedstawienie celu jest czymś wtórnym  w przeżyciu 
chcenia, to natomiast intencjonalne odczucie odnośnej wartości zawiera 
w sobie motywację emocjonalną, którą Scheler określa jako „przyczy- 
nowość pociągu” 21. Leży ona u źródeł ludzkiego dążenia i działania, 
wpływając na jego kierunek. Nie stanowi zresztą jedynego czynnika 
emocjonalnego u źródeł ludzkiego czynu. Scheler bowiem wyróżnia tam 
jeszcze inny czynnik, opisując fenomen, tzw. „pchnięcia” psychicznego. 
Oznacza on ów aktualny stan uczuciowy, z którego samo chcenie danej 
wartości niejako wybucha. Wreszcie wchodzą tu taj w grę te  uczucia, 
zarówno pozytywne jak negatywne, które samej realizacji wartości w od
nośnym akcie chcenia towarzyszą.

Tak więc ów fakt, że ta lub inna wartość staje sią celem, tj. przed
miotem chcenia, posiada według Schelera swoje oparcie przede wszystkim i 
w emocjonalnych czynnikach przeżycia. Przez to zaś, że jakaś wartość 
staje się celem dążenia, nabywa ona o tyle nowej treści, że „ma być” j 
czyli nabiera charakteru idealnej powinności (Ideal-sein-sollendes), zostaje 
ona niejako zadana do urzeczywistnienia. Takie zadanie wartości do urze
czywistnienia dokonuje się w życiu moralnym. Jednakże Scheler nie godzi 
się na to, co nazywa etyką „dóbr i celów” 22. Nie godzi się więc na to, 
ażeby przyjmować jakiś gotowy już świat dóbr, stawiać te dobra jako 
cele ludzkich dążeń, a następnie samo dobro i zło ludzkich czynów osądzać 
wedle tego, czy się do owych celów dąży czy też nie. Według Schelera

“  Por. op. cit., s. 357 nn.
Por. op. cit., s. 3 nn.
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żaden cel sam w sobie nie jest ani moralnie dobry, ani zły. Dobrą lub 
złą jest tylko wola. Niemniej Scheler twierdzi, że wola owej etycznej 
dobroci czy też złości nie czerpie z siebie samej, ale przeżywa ją zawsze 
w związku z celami swoich dążeń, w związku z tym i wartościami przed
miotowymi, do których dąży.

6. Wartość etyczna 23. Tu leży główny moment odrębności etyki Sche
lera w stosunku do etyki Kanta. Dla Kanta bowiem wartość moralna, 
dobro i zło, sprowadza się do samej tylko „formalnej” zgodności z prawem, 
aprioryczną formą rozumu praktycznego. Dla Schelera natomiast wartości 
moralne — po pierwsze — pozostają w związku z wartościami przed
miotowymi (materialnymi), a — po drugie — same są również takimi 
wartościami przedmiotowymi. Ponieważ jednak wartości moralne są rów
nież takimi wartościami przedmiotowymi jak wszystkie inne, odnoszą się 
do nich przeto te same założenia ogólne co do innych wartości. A więc 
również one będą się ujawniać w przeżyciu emocjonalnym, które ma 
swe źródło w miłości, a jako treść owego przeżycia pozwolą się do
świadczalnie poznać i naukowo zobiektywizować.

Fenomenolog wyprowadza tutaj nie ogólne założenia swego systemu, 
ale szczegółowe założenia swej etyki. Wartości moralnych nie można zde
finiować, tak jak w ogóle nie można zdefiniować wartości. Można tylko 
podać te szczególne warunki, w których się one pojawiają jako treść 
odczucia. Otóż zasadniczym warunkiem jest to, że pojawiają się z reguły 
przy urzeczywistnianiu innych wartości przedmiotowych. Jakkolwiek 
zawsze pojawiają się przy sposobności aktu chcenia, to jednak same nigdy 
nie mogą stanowić przedmiotu tego aktu. Pojawiają się zawsze tylko 
ubocznie (auf dem Rucken), tylko przy sposobności realizacji innych w ar
tości przedmiotowych. Tak więc np. kiedy człowiek zwraca się aktem 
chcenia do wartości witalnych, to temu chceniu towarzyszy odczucie 
„dobra” lub „zła”, podobnie gdy chcenie zwraca się do wartości ducho
wych itd. Same natomiast wartości moralne nigdy nie mogą być celem 
chcenia. Tym się właśnie różnią wartości moralne od innych wartości 
przedmiotowych, że nie konstytuują dóbr. Ponieważ zaś dobra stanowią 
pewną „rzeczową” jedność wartości, przeto Scheler twierdzi, że wartości 
moralne nie tworzą podstaw dla żadnej struk tury  o charakterze „rzeczy”. 
Są to wartości w najczystszym tego słowa znaczeniu — wartości i tylko 
wartości.

Jeśli mówimy, że podmiotem ich jest osoba, to znaczy to tylko, że 
w niej się pojawiają, w niej stanowią przedmiot doświadczenia feno
menologicznego. Nie znaczy to natomiast, że osoba jest dobra dlatego, 
że chce wartości moralnych pozytywnych. Owszem, gdyby chciała, właśnie

*» Por. op. cit., s. 20 nn.
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przez to odczułaby w sobie „zło” . Scheler podkreśla stale osobowy cha
rak ter wartości moralnych. Jeżeli osoba jest w pierwszym rzędzie pod
miotem tych wartości, to  drugorzędnie podmiotem ich są wedle Schelera 
idące w różnych kierunkach przejawy „moralnej mocy” (są to cnoty i wady 
w ujęciu fenomenologicznym). Na trzecim dopiero planie wymienia Scheler 
jako podmioty wartości etycznych poszczególne akty, i to nie tylko akty 
woli. Ani osoby, ani aktu nie można według Schelera zobiektywizować 
na sposób rzeczowy, jedynie tylko w przeżyciu są one dane doświadczalnie, 
i dlatego tylko fenomenologiczne doświadczenie odzwierciedla nam ich 
właściwą istotę, która najściślej wiąże się z odniesieniem do wartości. 
Jeszcze raz podkreśla Scheler znaczenie metody fenomenologicznej dla 
naukowego opracowania etyki.

Metoda t l  pozwala nam nie tylko stwierdzić, że wartości moralne 
pojawiają się przy sposobności realizowania innych wartości przedmio
towych, ale również według Schelera pozwala nam szczegółowo określić 
te zależności i związki, jakie w tej dziedzinie zachodzą. Otóż — kiedy 
przedmiotem urzeczywistnienia jest wartość poznana emocjonalnie przez 
odnośny podmiot aktu jako najwyższa, wówczas podmiot ten przeżywa 
dobro moralne w znaczeniu bezwzględnym. I na odwrót — kiedy przed
miotem urzeczywistnienia z jego strony jest wartość poznana jako naj
niższa, wówczas przeżywa on zło moralne w bezwzględnym znaczeniu. 
Jeżeli owa urzeczywistniana wartość została odczuta tylko jako „wyższa” 
lub „niższa”, wówczas przy sposobności jej realizacji pojawiają się w od
czuciu intencjonalnym  wartości moralne — pozytywna lub negatywna 
w znaczeniu względnym.

Zestawione powyżej zasady dotyczące pojawiania się wartości moralnych 
w przeżyciu osobowego podmiotu m ają wedle Schelera znaczenie pierwszo
rzędne. Drugorzędną rolę spełnia zaś taka zasada, wedle której „dobro” 
łączy się w przeżyciu z aktem  urzeczywistnienia wartości pozytywnej 
w obrębie wyższej (bądź najwyższej) klasy wartości, „zło” natomiast 
z aktem urzeczywistniania wartości negatywnej w tejże klasie.

Scheler — fenomenolog do tych ram  sprowadził naukę o wartościach 
moralnych. Opierając się na doświadczeniu czerpanym z ludzkich przeżyć, 
starał się on określić możliwie szczegółowo te  warunki przeżycia, w któ
rych wartość moralna staje się jego przedmiotową treścią i w taki sposób 
się unaocznia, że można ją  doświadczalnie stwierdzić i zbadać. Jak  widać, 
szczególną rolę przy pojawianiu się wartości moralnych w treści emo
cjonalnego przeżycia osoby odgrywa owa aprioryczna hierarchia wartości 
przedmiotowych 24, które same są przedmiotem realizacji w aktach woli. 
Jakkolwiek jest to hierarchia odczucia, to jednak wedle założeń schele-

** Por. op. cit., s. 79 nn.
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rowskich posiada swe obiektywne znaczenie. Należy przy tym  dodać, że 
jakkolwiek Scheler uważa za rzecz niemożliwą hierarchię taką wywnio
skować przy pomocy samych zasad logiki na drodze doświadczalno-induk- 
cyjnej, to jednak nie omieszkał podać pewnych kryteriów, wedle których 
można orzekać samą wyższość bądź też niższość odnośnych wartości. K ry
teria te są rozdziałem teoretycznej aksjologii, a ponieważ dla samego 
przeżycia moralnego posiada znaczenie tylko aksjologia praktyczna, wyra
żająca się w hierarchii przeżycia, dlatego w tamte kryteria tutaj nie 
wchodzimy. Dodajmy tylko, że Scheler, który odróżnia hierarchiczny 
porządek formalny wartości, wedle ich właściwych podmiotów, od po
rządku materialnego — wedle ich przedmiotowej treści, w tym  ostatnim 
porządku hierarchizuje poszczególne odmiany wartości wedle takiej skali: 
wartości zmysłowe — witalne — duchowe — wartości „świętego”.

7. Etos 25. Znajdujemy się już wewnątrz głównego zagadnienia etyki 
U Schelera. Nosi ono nazwę etosu, a sprowadza się do ustawienia wartości 
moralnych w treści emocjonalnego życia osoby. Widzieliśmy, że aprio
ryczna hierarchia wartości przedmiotowych przeżywana przez odnośny 
podmiot aktu chcenia posiada bezpośrednie i zasadnicze znaczenie dla 
pojawiania się samych wartości moralnych w przeżyciu tego podmiotu. 
I otóż właśnie ze względu na takie powiązanie wartości moralnych w prze
życiu ze strukturą hierarchiczną przedmiotowych wartości przeżycia, ta 
ostatnia zasługuje u Schelera na nazwę etosu. Chodzi tutaj nie tylko
0 przeżycie pojedynczych podmiotów osobowych, chodzi również o pewne 
zespoły takich podmiotów, o pewne środowiska oraz społeczności histo
ryczne. W odniesieniu do każdego z nich można, opierając się na zało
żeniach Schelera, mówić o pewnym etosie.

Ponieważ pomiędzy poszczególnymi podmiotami zachodzą różnice 
w uwrażliwieniu na wartości, przeto w konsekwencji muszą zachodzić 
też różnice w etosie. Wobec faktu, że uwrażliwienie owo może się rozwijać, 
czy to w danym podmiocie, czy też w danym środowisku, również
1 etos musi podlegać rozwojowi. Tak więc wedle Schelera spotykamy się 
z prawdziwymi zmianami etosu, których nie należy rozumieć li tylko 
w sensie przystosowywania jakiegoś stałego systemu wartości do zmie
niających się dóbr kultury  lub cywilizacji.

W tym  miejscu wychodzi cały problem stałości czy też zmienności 
e ty k i26, bezwzględnego czy też względnego znaczenia wartości etycznych. 
Według Schelera opisane powyżej zmiany etosu godzą się najzupełniej 
z właściwie rozumianą etyką absolutną. Same owe zmiany dowodzą, że 
w odniesieniu do wartości należy posiadać pewną perspektywę: przecież

15 Por. op. cit., s. 311 nn.
29 Por. op. cit., s. 318 nn.
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nie można przyjąć, że jakaś jednostka lub nawet cała ludzkość w określonej 
epoce historii wyczerpie w całokształcie swych przeżyć całą skalę możli
wych wartości. Ponieważ w tej dziedzinie możliwy jest zarówno pewien 
postęp, jak i pewne cofnięcie się w tył, przeto takie zmiany etosu muszą 
się odbijać na samych wartościach etycznych. I one również podlegają 
takim  wahnięciom, co bynajmniej nie oznacza, że same są czymś względ
nym. O relatywizmie wartości etycznych można mówić według Schelera 
tylko wówczas, kiedy się absolutyzuje wartości jakiegoś jednego okresu 
historyczno-cywilizacyjnego, bo wówczas wartości dobra i zła moralnego 
usiłuje się za wszelką cenę od nich uzależnić. Kiedy się natomiast przyj
m uje w tym  zakresie taki perspektywizm, jaki przyjął Scheler, wówczas 
bezwzględnemu znaczeniu wartości etycznych nic nie grozi. I zupełnie 
nie potrzeba przyjmować stanowiska formalistycznego Kanta dla ocalenia 
tego bezwzględnego charakteru wartości etycznych i etyki w ogóle.

Etyka bowiem polega zasadniczo n a  opracowaniu etosu. Etyka naukowa 
daje nam pojęciowe i logiczne jego opracowanie, przy którym  żywe 
i odczuwalne wartości niestety ulegają pewnemu zesztywnieniu. W imię 
tego odmawia Scheler etyce naukowej wszelkiego prawa krytyki w sto
sunku do żywego etosu. Jedynie tylko „etyka filozoficzna” może prze
prowadzać taką krytykę — nie tylko krytykę etyki stosowanej ze względu 
na etos, ale również krytykę samego etosu w świetle „czystych” wartości 
etycznych.

Wobec założonego podporządkowania etyki względom etosu, Scheler 
studiuje nie tylko zmiany etyki, ale również w dalszym ciągu zmiany 
praktycznej moralności, wreszcie zwyczajów i obyczajów. Studium  to 
opiera się na faktach — trzeba pilnie uważać, ażeby dokładnie wyodrębnić 
momenty etyczne od wszelkich momentów pozaetycznych, które w tych 
faktach się zawierają.

Stanowisko Schelera jest, jak widać, ogólne: odnosi się do wszelkiej 
etyki, do wszystkich zjawisk i faktów życia moralnego. Scheler poświęca 
tutaj jedną tylko, ale znamienną uwagę etyce chrześcijańskiej. Otóż postęp 
etosu, o którym  mowa była uprzednio, zawdzięczamy zawsze w pierwszym 
rzędzie genialnej jednostce. Takim geniuszem religijno-etycznym, i to 
największym, geniuszem „serca”, jest wedle Schelera właśnie Jezus Chry
stus, a kazanie na górze jest najznamienniejszym przykładem przeobra
żenia etosu, jego wzrostu. Można powiedzieć, że z pomocą tych niewielu 
zdań Scheler ustawił etykę chrześcijańską w całokształcie swego systemu.

8. Powinność27. Jest to system etyki wartości. Scheler przeprowadza 
zasadę wartości w życiu moralnym gruntownie i radykalnie; odbija się 
to na jego stosunku do drugiego zasadniczego momentu życia moral-

*’ Por. op. cit., s. 206 nn.

2 — O c e n a  m o ż liw o śc i 17



nego — do powinności. Jest to jeszcze jeden punkt przeciwstawny w sto
sunku do Kanta, gdy chodzi o założenia etyczne — punkt chyba naj
bardziej typowy. Etyka Kanta jest etyką imperatywu. Zasadnicze zna
czenie posiada w niej obowiązek, moralne jest tylko przeżycie „czystego 
obowiązku”. Według Schelera zaś moralne jest tylko przeżycie „czystej 

i  wartości”. Obowiązek zaś i wartość wzajemnie się wykluczają. Wartość 
nadaje życiu moralnemu ów pozytywny, twórczy charakter, który obo
wiązek, powinność, mu odbiera. Powinność jest źródłem samego tylko 
negatywizmu w etyce.

Takie jest ogólne stanowisko Schelera. Wejdźmy w szczegóły. Obo
wiązek 28 wypływa z rozkazu, który dotyczy jednorazowej, konkretnej 
czynności. Kiedy rozkaz ma charakter ogólny, nie jednorazowy, wówczas 
mamy do czynienia z normą. Rozkaz przynosi z sobą przynaglenie do 
czynu wbrew skłonności i w brew woli — tak rozumie go Scheler. Dlatego 
obowiązek jest „ślepy” , tj. pozbawiony poznawczego odczucia wartości. 
Kiedy zatem pod naciskiem rozkazów spełniamy li tylko obowiązki, wów
czas nasze życie moralne traci ów styl, k tóry chce w nim widzieć Scheler, 

I a nabywa z konieczności znamion negatywnych 29. Dzieje się tak dlatego, 
i że każdy obowiązek i każda powinność sama z siebie iest zwrócona do 

tego, ażeby wykluczyć wartość negatywną z przeżycia, nie zaś do tego, 
by wnosić wartości pozytywne. W zdaniach wyrażających powinność 
zakładamy zawsze według Schelera nieistnienie wartości pozytywnej, do 
której ta powinność się odnosi, lub też istnienie wartości negatywnej., 
przeciw której powinność się zwraca.

Sama powinność występuje w dwu postaciach: jako idealna nie zawiera 
ona jeszcze żadnego nakazu ani zewnętrznego ani wewnętrznego, ale spro
wadza się do prostego stwierdzenia, że dana wartość przedmiotowa po
winna doznać urzeczywistnienia. Dopiero nakaz pociąga za sobą powstanie 
powinności realnej — normatywnej. Rozkaz sprowadza idealnie przeżytą 
powinność do formy określonego imperatywu. Zawiera się w  nim żądanie 
skierowane pod adresem dążenia, ażeby urzeczywistnić taką czy inną 
wartość przedmiotową. Scheler protestuje przeciw tego rodzaju nakazom, 
uważa bowiem, że zawierają one w sobie brak zaufania wobec natu ry  
ludzkiej w ogóle, a w szczególności wobec samej istoty przeżyć etycznych, 
oczywiście tak pojętych, jak on je  pojął. Nakazy bowiem według niego 
są słuszne tylko wówczas, gdy przyjm ując daną treść wartościową jako 
idealnie powinną, podmiot znajduje się równocześnie w opozycji do reali
zowania tej treści. Jeśli natomiast nie zachodzi w nim taka tendencja

28 Por. op. cit., s. 194 nn.
n. Por. op. cit., s. 213 nn.
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przeciw wartości danej, wówczas nakaz musi obudzić „moralny sprzeciw” , 
jest on bowiem wówczas wedle Schelera aktem  moralnie złym.

W taki sposób argum entuje Scheler przeciw powinności realnej, ale 
naw et sama idealna powinność wnosi już, jego zdaniem, jakiś pierwiastek 
negatyw ny do przeżycia moralnego. Jeśli życie moralne ma się od pier
wiastka negatywnego uwolnić, musi w nim samo przeżycie wartości oraz 
związana z nim emocjonalna „przyczynowość pociągu” nadawać kierunek 
woli. Niewątpliwie jednak pozbawiamy się wówczas owego przynaglenia, 
które przeżycie powinności z sobą przynosi: powinność stawia przed nami 
realizację danej wartości jako konieczną. Wartości bowiem same ze swej 
istoty są obojętne na istnienie. Powinność zaś zawsze już zakłada wartość, 
jest ona przecież z samej swej istoty powinnością bycia jakiejś wartości 
(lub też jej nie-bycia, gdy idzie o wartość negatywną). Widać, jaką rolę 
może odegrać powinność dla wartości, skoro ta sama z siebie jest obojętna 
na istnienie. A jednak Scheler za wszelką cenę dąży do jej usunięcia 
z życia etycznego, jakby chciał mówić: raczej niech wartości nie będą 
realizowane, niżby miały być realizowane z nakazu. Jest on zresztą prze
konany o mocy emocjonalnego pociągu, który wywołuje samo odczucie 
wartości.

Odrzucenie powinności, a wydobycie wartości jako jedynego elementu 
przeżycia moralnego, nadaje swoiste piętno całej etyce schelerowskiej. 
Podstawowego elem entu w etyce nie stanowią normy. Jeżeli chcemy 
wniknąć w życie etyczne osoby albo też całych społeczeństw, to musimy 
dążyć przede wszystkim do ustalenia ich świata wartości, ich etosu. Normy 
posiadają według Schelera znaczenie wtórne, wynikają zawsze z jakiejś 
tendencji przeciw odnośnym wartościom bądź to u danej osoby, bądź 
też w środowisku, do którego są skierowane. Od norm należy odróżniać 
poszczególne przepisy techniczne, które są jeszcze bardziej zróżniczkowane 
jak  normy, liczą się bowiem zawsze z przebiegiem pewnych procesów 
naturalnych, na które napotyka realizacja określonych wartości.

9. Miłość do osoby. Wiemy już z poprzedzających wyjaśnień, że ta  
schelerowska etyka czystych wartości wolna od wszelkiej powinności 
opiera się na założeniach emocjonalistycznych. W ujęciu Schelera każda 
etyka jest etyką jakiejś miłości albo jakiejś nienawiści. Od skierowania 
tych dwóch elementarnych aktów życia emocjonalnego zależy konfigu
racja świata wartości zarówno u jednostkowych osób jak i w życiu całych 
.środowisk i społeczeństw, konfiguracja ta  tworzy etos, a etos zawiera 
ju ż  określone wartości moralne — pozytywne i negatywne.

M iłość30 według Schelera (zupełnie podobnie jak  nienawiść) jest aktem 
spontanicznym czysto emocjonalnej natury, którego jednak nie można

M Por. Wesen und Formen der Sym pathie, zwłaszcza s. 169.
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określać ani jako pewnej odpowiedzi na wartości, ani tym  bardziej jako 
samego kompleksu uczuć. Jakkolwiek w swej istocie jest ona pewnym 
poruszeniem „ku“ wartości tego przedmiotu, do którego się zwraca, to 
jednak nie ma w sobie stanowczo żadnych pierwiastków dążenia. We
wnętrzna prawidłowość przeżycia jest w miłości zupełnie inna niż w dąże
niu: miłość zasadniczo zmierza do wydobycia wartości przedmiotu na 
jaw, nie zaś do zaspokojenia czy też zadowolenia, tak jak dążenie. Poru
szeniom miłości zupełnie brak immanentnego skierowania do celu. Kiedy 
zatem zwraca się ona do określonego podmiotu, wówczas żadną miarą 
nie szuka w nim dobra dla siebie. Tutaj Scheler radykalnie się przeciw
stawia tym  pojęciom na tem at miłości, które mieli starożytni. Nie ma 
według niego miłości „do dobra” 31 w tym  sensie, ażeby samo dobro 
było celem dążenia. Co więcej, Scheler widzi w takiej postawie pewne 
zło moralne, pewien przejaw faryzeizmu. Sam natomiast głosi inny pogląd: 
miłość sama jest zasadniczym podmiotem dobra (i to w szczególności 
podmiotem wartości „dobro” w znaczeniu etycznym). Kiedy zatem zwraca 
się ona do jakiegoś przedmiotu, to mocą samej swej istoty, mocą samej 
właściwej sobie zdolności do wywoływania dobra, wydobywa ona na jaw  
wszystkie wartości owego przedmiotu, ujawnia samą istotną jego wartość. 
Dlatego właśnie jest ona też źródłem poznawczego odczucia wartości, jak
o tym  mówiliśmy już poprzednio. Miłość daje nam kontakt z samą istotą 
wartościową umiłowanego przedmiotu. Jest to kontakt ściśle bezpośredni, 
tak że należy wykluczyć z miłości wszelkie „zracjonalizowanie” , wszelki 
pośredni sąd co do godności przedmiotu; sąd taki musiałby wywołać 
pewien dystans w stosunku do niego. Sąd taki jest poza tym  niepotrzebny, 
miłość bowiem posiada swoistą oczywistość emocjonalną, w  której zanika 
wszelka różnica pomiędzy „idealnym obrazem wartości” a „doświadczal
nym  faktem wartości”. Miłość jest równocześnie przeżyciem w całości 
idealnym i równocześnie w całości doświadczalnym.

Tak więc dopiero na tle  swojej koncepcji uważa Scheler za rzecz 
możliwą wyjaśnienie chrześcijańskiej nauki o miłości, a w szczególności 
tych największych przeżyć miłości do Boga i do wszystkiego „w Bogu” . 
Jakkolwiek miłość sama jest podmiotem „dobra” i dzięki tej swojej 
wewnętrznej mocy może ona ujawnić wartości we wszystkich przedmio
tach, do których się zwraca (nie należy tego rozumieć oczywiście w ten  
sposób, że miłość stwarza te wartości w przedmiotach i łudzi nim i pod
miot) — to jednak przez to samo nie posiada ona jeszcze znaczenia aktu 
etycznego. Znaczenia aktu etycznego nabiera dopiero wówczas, kiedy 
zwraca się do osoby jako do swego przedmiotu.

11 Por. Das Ressentim ent im  Aufbau der Moralen (w zbiorze: Vom U m sturz  
der Werte), zwłaszcza s. 106 nn.
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Ażeby zrozumieć na czym polega ten zwrot miłości do osoby oraz 
dlaczego właśnie on dopiero posiada znaczenie moralne, musimy naprzód 
zdać sobie sprawę z elementarnych założeń schelerowskiej nauki o osobie. 
Otóż dla Schelera osoba32 nie jest żadną substancją, żadnym podmiotem 
w metafizycznym lub też fizycznym tego słowa znaczeniu. Przyjm uje on 
aktualistyczną teorię osoby. Osoba wiąże się dla niego z aktami, które 
spełnia, nie w tym  znaczeniu jednak, jakoby stanowiła punkt wyjścia 
dla tychże aktów, ale w tym  znaczeniu, że cała siebie w każdym akcie prze
żywa, i że cała w każdym akcie poniekąd jest. Możemy przeto powiedzieć
o osobie, że stanowi ona jedność różnogatunkowych aktów daną bez reszty 
w  przeżyciu. Nad aktem  możemy się zastanawiać, jednakże taka refleksja 
nad aktem nie jest bynajmniej równoznaczna z jego uprzedmiotowieniem. 
A jeżeli aktu nie potrafim y uprzedmiotowić, tedy również i osoby. S ta
nowią one treść aprioryczną naszego poznania, są bowiem dane wyłącznie 
bezpośrednio w przeżyciu. Dlatego poznanie indywidualnej osoby jest 
zawsze intuicyjne i to zarówno, gdy chodzi o osobę własną, jak gdy chodzi
o osobę drugą. Poznajemy ją  również intuicyjnie przez to, że współ- 
przeżywamy jej akty. I otóż właśnie miłość do osoby drugiej jest szczegól
nym wypadkiem takiego współprzeżywania. Wiedząc już, jaka jest natura 
samej miłości jako przeżycia, zrozumiemy, dlaczego Scheler z miłością 
do osoby związał węzłową koncepcję swojego systemu etycznego, którą 
stanowi nauka o ideale etycznym oraz o naśladowaniu tego ideału.

10. Ideał etyczny33. Miłość może się przede wszystkim zwracać do 
naszej własnej osoby, czyniąc ją samą przedmiotem aktu miłości. Zgodnie 
z założeniami schelerowskiej nauki o miłości winniśmy wówczas wydobyć 
na jaw  samą istotną wartość tejże osoby. I rzeczywiście, Scheler uczy, 
że miłość taka pozwala nam nawiązać bezpośredni kontakt z tym, co 
nazywa ideales W ertwesen  naszej osoby. Co stanowi ową istotną wartość 
(Wertwesen) naszej osoby — i dlaczego jest ona idealna? Otóż idealna 
jest dlatego, że stanowią o niej te wartości idealne, ku którym  zwracają 
się odnośne akty intencjonalne osoby. W aktach tych osoba przeżywa 
swój idealny świat wartości, k tóry staje się światem idealnych powinności
o tyle, o ile te  wartości m ają być zrealizowane przez osobę. W ten 
sposób w konsekwencji miłości do siebie samej osoba przeżywa swój 
ideał etyczny. Dlaczego ma to być zaraz „etyczny” ideał? To wynika 
z wewnętrznej prawidłowości etosu: wartości moralne pojawiają się przy 
realizowaniu tych wartości przedmiotowych, które stanowią treść wymie
nionych aktów emocjonalnych. Dlatego ów ideał jest etyczny, etyczne

"  Por. op. cit., s. 384 nn.
33 Por. op. cit., s. 507 nn. oraz W esen und Form en der Sym path ie , s. 191 nn.
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jest też owo powołanie (Ruf), które przeżywane wartości z sobą niosą. 
I dlatego też, sięgając do początku całej sprawy, musimy powiedzieć, 
że miłość do własnej osoby posiada znaczenie moralne.

Dla osoby religijnej posiada ona ponadto znaczenie religijne, miłość 
bowiem do własnej osoby odsłania jej wówczas nie tylko własny ideał 
wartości, ale ten „obraz wartości” , który Bóg w swej miłości do niej 
skierowuje. Tak widzi ten ideał osoba religijna w swoim przekonaniu 
i swoim przeżyciu. Wówczas jego realizacja jest warunkiem zbawienia 
osoby.

11. Sum ienie34. To, co tu taj należy powiedzieć o sumieniu, jest właści
wie dygresją. Dygresję tę jednak należy uczynić właśnie w tym  miejscu. 
Scheler bowiem staje na stanowisku, że etyczny ideał danej osoby winien 
być podstawą do mierzenia (wartościowania) jej czynów w etyce. Ogólne 
normy nie wystarczają do tego celu, każdy bowiem człowiek winien być 
sądzony wedle stosunku jego czynów do tego ideału wartości, k tóry prze
żywa w miłości do swej własnej osoby.

Formułując w ten sposób swe poglądy na wymieniony temat, Scheler 
nie omieszkał wtrącić własnej koncepcji sumienia. Otóż sumienie nie 
jest według niego źródłem wartości moralnych, ich jedynym  źródłem 
jest miłość. Rola sumienia zaś sprowadza się do tego, że kapitalizuje 
ono w sobie niejako te wartości moralne, które w jakiś (chociaż negatywny) 
sposób są ujęte w ogólnych normach dostarczonych przez tradycję i popie
ranych przez autorytety, a równocześnie te wartości, które w przeżyciu 
własnym osoby zawdzięczają swe narodziny żywotności sfery emocjo
nalnej. Scheler określa sumienie nazwą Okonomisierungsform der sittli- 
chen Einsicht. Jeżeli zaś chodzi o samą działalność sumienia, to jest ona 
raczej negatywna i wyraża się przede wszystkim w zakazywaniu. Ogólnie 
uważa Scheler, że sumieniu przypisuje się znaczenie wygórowane, do 
czego przyczyniły się poglądy metafizyczno-religijne.

12. Problem naśladowania35. Jest to drugie następstwo schelerowskiej 
nauki o miłości do osoby. Miłość do osoby własnej jest źródłem etycznego 
ideału, miłość do osoby drugiej źródłem naśladowania. Naśladowanie za
kłada oczywiście pewien wzór. Otóż wzorem takim staje się osoba miło
wana dla osoby miłującej. Miłość bowiem nawiązuje do samej istotnej 
wartości tej osoby, do której się zwraca. Wiemy już, że o tej wartości 
stanowią wartości idealne, mianowicie te  wartości, k tóre tam ta osoba 
przeżywa w swych intencjonalnych aktach. Jest to jej osobowy ideał. 
Otóż miłość sprawia, że osoba miłująca, która ów idealny świat wartości 
zaczyna współprzeżywać, swoimi intencjonalnymi aktami włącza się niejako

M Pór. op. cit., s. 329 nn.
ss Por. op. cit., s. 596 nn.
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w ten świat i czyni go swoim. Swoim zaś czyni go o tyle, że sama 
przeżywa te  wartości, k tóre znajduje w osobie-wzorze. W ten sposób osoba 
miłująca staje się uczniem i naśladowcą osoby miłowanej. Ideał mistrza 
staje się ideałem ucznia.

Scheler widzi w naśladowaniu główną zasadę rozprzestrzeniania się 
pewnego określonego etosu. Ze względu na to dużą przywiązuje wagę 
do typów wzor;zych. Opracowuje nawet specjalną typologię wzorów: 
święty — geniusz — bohater —■ „organizator” (der fiihrende Geist) — 
smakosz-epikurejczyk (Kiinstler des Genusses) — wedle tych zasadniczych 
wartości, na których ześrodkowuje się życie emocjonalne każdego z nich. 
Oprócz wzorów pozytywnych istnieją również negatywne.

13. Odniesienie do Boga36. Jakkolwiek Scheler tak wyraźnie postawił 
zasadę personalistyczną w etyce zarówno przez swoią koncepcję ideału 
osobowego, jak i przez koncepcję naśladowania, to jednak nie prze
prowadził jej właściwie, gdy chodzi o stosunek do Boga. Bóg nie występuje 
w jego systemie etycznym jako osoba wzorcza, chociaż stoi u zenitu całego 
porządku osobowego. Zaznacza się to również na wartościach moralnych, 
które według Schelera posiadają pewien religijny charakter. Nie należą 
one mianowicie do porządku typowo ludzkiego, ale do porządku „nad
ludzkiego” , w którym  człowiek tylko uczestniczy. Porządek ten jest to 
właśnie porządek osobowy, człowiek jest zaś osobą dzięki temu, że nawią
zuje z nim kontakt. Kontakt z owym porządkiem nawiązuje człowiek 
przez te duchowe wartości, ku którym  intencjonalnie i emocjonalnie się 
zwraca. Wśród tych wartości znajdują się właśnie wartości moralne. 
Wszystkie zaś wartości duchowe są wartościami osobowymi, tzn. skupiają 
się w osobie jako we właściwym sobie podmiocie. Osoba jest więc formą 
jedności właściwą dla wartości duchowych oraz dla wartości „świętego” . 
Przez „formę jedności” nie należy rozumieć koniecznie tylko podmiotu, 
który dane wartości przeżywa, ale również podmiot, z którym  się one 
kojarzą. Otóż najwyższą formą jedności dla wartości duchowych, 
a szczególnie dla wartości „świętego” jest Bóg osobowy.

I na tym  tle rozwija Scheler właśnie całą swoją koncepcję stosunku 
człowieka do Boga (Gottbezogenheit). Człowiek jest istotą żyjącą (Lebe- 
wesen-animal), ale równocześnie jest osobą. I osobowość człowieka należy 
ściśle oddzielić od jego przynależności do porządku witalnego. Osobowość 
człowieka wiąże się ściśle z przeżywaniem wartości duchowych, a więc 
wartości etycznych oraz wartości „świętego”. Ponieważ zaś wartości te  
skupiają się w osobowym Bogu jako w najżywszej formie jedności, przeto 
dzięki tak pojętemu odniesieniu do Boga jest człowiek osobą i przeżywa 
wartości moralne. Scheler mówi, że człowiek jest osobą tylko „w świetle

3* Por. op. cit., s. 298 nn.
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idei Boga” , bez tego nie byłby nią. A to  zdanie pozwala mu z kolei 
określić człowieka jako istotę teo-morficzną. Skala przeżywanych przez 
człowieka wartości pozwala Schelerowi na takie określenie. Sama idea 
Boga opiera się o przeżycie szczególnej wartości „boskiego” czyli „nie
skończenie świętego”.

Scheler zatem pojmuje etykę na sposób religijny. Jeśli Schopenhauer 
postawił zarzut, że etyka religijna musi być etyką imperatywu, to Scheler 
zdanie owo odpiera, twierdząc, że tylko wówczas musi ona przybrać formy 
imperatywistyczne, gdy dobro i zło sprowadza się do woli Boga (Scheler 
widzi tego rodzaju etykę w judaizmie oraz u Szkota), gdy natomiast wiąże 
dobro i zło moralne z samą istotą Boga (św. Tomasz z Akwinu), a tym 
bardziej, kiedy określa je jako postępowanie „w Bogu” , nie nosi na sobie 
żadnego piętna imperatywu.

14. Przykazanie m iłości37. Jeszcze raz dochodzi do głosu spór pomiędzy 
etyką wartości a etyką imperatywu, kiedy Scheler w świetle swoich 
założeń rozstrzyga, jak należy interpretować tzw. „przykazanie miłości”. 
Rozstrzyga oczywiście wbrew Kantowi, ale równocześnie kwestionuje spo
sób interpretacji właściwy dla wielu pisarzy katolickich i protestanckich. 
Przykazanie miłości nie ma znaczenia normatywnego. Miłość jest aktem 
spontanicznym, nie może być przedmiotem żadnego nakazu. Ewangeliczne 
zdanie zawierające „przykazanie miłości” określa według Schelera tylko 
etyczną prawidłowość miłości, wskazując na etyczne skutki odniesienia 
miłości do osoby. Jest to zdanie stwierdzające, gdzie leży najwyższa 
wartość etyczna. A równocześnie Jezus Chrystus wzywa tym  zdaniem 
do naśladowania swej osoby.

Całe to stanowisko Schelera wobec przykazania miłości jest na
stępstwem przyjętych w jego systemie etycznym założeń. Emocjonalizm 
święci w nim swe triumfy.

15. Sankcja38. Na podstawie tych samych założeń kształtuje Scheler 
swe stanowisko względem sankcji religijno-etycznych. Nie mają one 
według niego sensu z etycznego punktu widzenia, najgłębsze bowiem 
uszczęśliwienie emocjonalne przeżywa osoba w samym akcie moralnie 
dobrym, a najgłębszą rozpacz (emocjonalne unieszczęśliwienie) w samym 
akcie moralnie złym. Żadne przeto dobro ani zło przychodzące z zewnątrz,' 
po czynie, nie zdoła wywołać emocjonalnych przeżyć uszczęśliwienia lub 
rozpaczy o takiej samej głębi. Nie może zatem stanowić nagrody ani też 
kary za ów czyn. Skądinąd zaś uważa Scheler, że sankcje również z reli
gijnego punktu widzenia nie są do przyjęcia, nie godzą się bowiem 
z oczyszczoną ideą Boga.

37 Por. op. cit., s. 225 nn.
38 Por. op. cit., s. 368 nn.
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I I I .  IS T O T A  Z A G A D N IE N IA

Dokonany przegląd zasadniczych tez systemu etycznego Maksa Schelera 
przekonywa nas, że systemu tego nie można uważać za żadną gotową 
próbę opracowania etyki chrześcijańskiej. Stwierdzamy bowiem, że system 
etyczny Schelera jest to system filozoficzny, zbudowany według założeń 
fenomenologii i aksjologii, k tóry  ma służyć do ujęcia i wytłumaczenia 
wszelkich faktów moralnych i wszelkich treści etycznych, nie zaś tylko 
stanowić opracowanie etyki chrześcijańskiej. Jeśli Scheler w swoim dziele 
powołuje się nieraz na teksty objawione Ewangelii czy też listów św. 
Pawła, to jeszcze przez to bynajmniej nie występuje w charakterze in ter
pretatora tych źródeł. Scheler tylko powołuje się na nie dla potwierdzenia 
prawdziwości swojego systemu. W jednym  zwłaszcza wypadku może się 
zdawać, że Scheler czyni się tłumaczem myśli chrześcijańskiej, wtedy 
mianowicie, gdy starożytnej koncepcji miłości „do dobra” przeciwstawia 
koncepcję chrześcijańską miłości do Boga i do wszystkiego „w Bogu”. 
A le i tu taj odkrywamy bez trudu, że chodzi Schelerowi o własną koncepcję 
miłości, która zdaniem jego właśnie jest chrześcijańska. Również idea 
naśladowania nie stanowi dla Schelera jakiejś szczególnej idei chrześci
jańskiej czy też ewangelicznej, ale posiada w każdej etyce znaczenie 
głównej zasady, wedle której dokonuje się powstawanie panującego etosu. 
Studiując system etyczny Schelera można się zastanawiać, ile w tych głów
nych myślach jego zawiera się inspiracji chrześcijańskiej, w szczególności 
zaś ewangelicznej, skoro znawcy jego twórczości podnoszą, że chrześci
jański świat wartości jest mu najbliższy39, niemniej żadną miarą nie 
można się dopatrywać w jego systemie gotowej próby opracowania etyki 
chrzęści j ańskiej.

Wszystkie dane stwierdzone powyżej naprowadzają nas tedy na takie 
postawienie głównego zagadnienia niniejszej pracy: skoro Scheler zbu
dował system etyczny w ten sposób, ażeby mógł służyć do interpretacji 
wszelkich faktów i treści etycznych, czy może on również służyć do 
opracowania etycznych treści chrześcijańskich? Innymi słowy: czy i o ile 
z pomocą systemu Schelera możemy podjąć próbę interpretacji etyki 
chrześcijańskiej? Pytanie to ma stanowić główny tem at naszych dociekań 
w ciągu niniejszej pracy. Właściwym jej przedmiotem nie będzie więc 
sam system etyczny Schelera, tym  bardziej nie będzie nim etyka chrześci
jańska. Właściwym przedmiotem pracy jest określenie stopnia odpowied- 
niości systemu Schelera do interpretow ania etyki chrześcijańskiej.

Wobec postawionego w ten  sposób zagadnienia musimy — zdając sobie 
już zasadniczo sprawę z treści oraz budowy systemu Schelera — zapytać

3# Por. np. D. v. H i l d e b r a n d ,  M aks Scheler ais Persónlichkeit.
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jeszcze o to, jak rozumiemy etykę chrześcijańską. Określenie etyki chrze
ścijańskiej jest nieodzowne, skoro w pracy mamy badać odpowiedniość 
systemu Schelera do jej właśnie interpretacji. Otóż przez etykę chrześci
jańską rozumiemy w niniejszej pracy te prawdy etyczne, które zostały 
objawione przez Boga, a przez Kościół są podane jako zasady postępowania 
moralnego. Zawierają się one w źródłach Objawienia, tj. w  Piśmie św. oraz 
Tradycji. Prawdy te jako objawione w sposób nadprzyrodzony stanowią 
przedmiot wiary. Tutaj zajmują nas one przede wszystkim, o ile stanowią 
zasady moralnego postępowania.

Jak widać, określiliśmy etykę chrześcijańską ściśle źródłowo, obejmując 
nią te prawdy i zasady, które zawierają się w samych źródłach obja
wionych. I w stosunku do tej właśnie tak pojętej etyki chrześcijańskiej 
mamy badać system etyczny Schelera. Pozostawiamy więc zupełnie celowo 
poza polem właściwym naszych dociekań gotowe opracowania naukowe 
etyki chrześcijańskiej, takie np. jak tomistyczne czy szkotystyczne. Pozo
stawienie tych gotowych systemów poza polem właściwym niniejszych 
badań jest ściśle uzasadnione, wynika z tem atu pracy. Nie jest to bowiem 
praca porównująca etykę Schelera z etyką chrześcijańską. Wówczas nale
żałoby wszystkie gotowe systemy etyki chrześcijańskiej wciągnąć na 
pole dociekań. Skoro jednak w pracy niniejszej chodzi o zbadanie odpo- 
wiedniości systemu etycznego Schelera do interpretowania etyki chrześci
jańskiej, zatem etykę chrześcijańską musimy w niej pojąć ściśle źródłowo, 
tzn. jako zbiór prawd zawartych w źródłach chrześcijańskich. Tylko bo
wiem te prawdy źródłowe nadają się do interpretacji naukowej ze strony 
pewnego systemu filozoficznego. Natomiast gotowe opracowania etyki 
chrześcijańskiej, które same stanowią już pewną interpretację naukową 
przy pomocy odnośnych systemów filozoficznych, nie mogą stanowić przed
miotu dalszej interpretacji ze strony systemu Schelera. Takie stawianie 
sprawy byłoby wyraźnie pozbawione sensu. Moglibyśmy tylko porówny
wać te  gotowe opracowania naukowe etyki chrześcijańskiej z systemem 
etycznym Schelera ze względu na założenia, które z obu stron zachodzą. 
Moglibyśmy również porównywać poszczególne opracowania naukowe 
etyki chrześcijańskiej z jej opracowaniem według założeń systemu Sche
lera, o ile opracowanie takie dałoby się przeprowadzić. Te wszystkie 
możliwości pozostają jednakże poza obrębem niniejszej pracy. Sposób zaś 
postawienia głównego zagadnienia w tej pracy domaga się, ażebyśmy 
etykę chrześcijańską rozumieli ściśle źródłowo, tzn. jako zespół prawd 
etycznych zawartych w źródłach chrześcijańskiego Objawienia. Jeżeli cza
sem pojawią się pewne uwagi porównawcze nawiązujące np. do etyki 
św. Tomasza z Akwinu, to należy w nich widzieć szczegóły uboczne pracy, 
z głównym jej zagadnieniem wtórnie tylko powiązane.
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IV . M E T O D A  P R A C Y

Określiwszy główne zagadnienie niniejszej rozprawy, a tym samym 
właściwy przedmiot naszych w niej dociekań, musimy się zastanowić 
nad tym, jaka droga prowadzi do jej realizacji. O tyle bowiem tylko 
postawione zagadnienie jest możliwe do opracowania, o ile samo w sobie 
nie zawiera sprzeczności oraz, o ile posiadamy środki potrzebne do jego 
opracowania.

1. Czy postawione w pracy niniejszej główne zagadnienie nie zawiera 
żadnej wewnętrznej sprzeczności? Ponieważ pytam y zasadniczo o odpo- 
wiedniość systemu etycznego Schelera do opracowania etyki chrześci
jańskiej, zatem wewnętrzna niesprzeczność tem atu domaga się tego, ażeby 
z jednej strony system Schelera z racji samych swoich założeń mógł 
się nadawać do interpretowania różnorodnych treści etycznych, z drugiej 
zaś strony, ażeby źródła objawione etyki chrześcijańskiej mogły być 
zasadniczo interpretow ane przy pomocy różnych systemów filozoficznych. 
Otóż warunki te z obu stron zachodzą. System filozoficzno-etyczny Sche
lera jest zbudowany przez autora wyraźnie w ten sposób, ażeby mógł 
służyć do tłumaczenia różnorodnych faktów i treści etycznych, co już 
zostało podkreślone poprzednio. Jeśli zaś chodzi o objawione źródła etyki 
chrześcijańskiej, nie są one związane z żadnym określonym systemem 
filozoficznym, są od wszystkich systemów filozoficznych wewnętrznie nie
zależne 40. Ale właśnie ta  okoliczność uprawnia nas do podejmowania 
prób ich interpretacji przy pomocy różnych systemów. Również więc 
i systemu filozoficzno-etycznego Schelera nie można wykluczyć. Pytam y 
bowiem tylko o jego odpowiedniość do interpretacji etyki chrześcijańskiej. 
Zupełnie co innego, gdybyśmy już podejmowali samą interpretację obja
wionych źródeł przy pomocy tego systemu; wówczas musielibyśmy się 
oprzeć na uprzednim stwierdzeniu, czy w swoich twierdzeniach i ten
dencjach jest on zasadniczo sprzeczny z Objawieniem czy też nie.

Wobec tego samo główne zagadnienie pracy nie zawiera wewnętrznej 
sprzeczności: można je zatem opracować.

2. W jaki sposób je  opracujemy? Otóż tu taj, gdy chodzi o samą metodę 
realizacji podjętej pracy, musimy naprzód odnaleźć punkty styczne po
między źródłami etyki chrześcijańskiej a systemem Schelera. Na podstawie 
dotychczasowych danych możemy bez trudu przyjąć, że tym punktem 
stycznym jest wezwanie do naśladowania gwoli osiągnięcia doskonałości, 
skoro Scheler wyraźnie stwierdza, że celem w etyce jest doskonałość,

40 Por. I. R ó ż y c k i ,  D ogm atyka, t. I (M etodologia), s. 387 nn.
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tj. najwyższa wartość osoby. Ponieważ zaś chodzi o istnienie jak naj
większej ilości osób wysokiej wartości, przeto wskazuje zasadę naśla
dowania etycznego wzoru jako drogę prowadzącą do istnienia wielu takich 
osób. Wiemy zaś dobrze, iż zasada naśladowania znajduje się również 
w Piśmie św. Nowego Testamentu. Przyjm ijm y ją zatem jako drugi punkt 
styczny pomiędzy systemem Schelera a źródłami etyki chrześcijańskiej. 
Jak widać, punkty styczne między systemem Schelera a etyką chrześci
jańską leżą na płaszczyźnie personalizmu.

Analiza porównawcza ideału etycznego osoby oraz jego przedłużania 
i rozszerzania w drodze naśladowania musi otworzyć przed nami głębsze 
złoża systemu etycznego Schelera w jego stosunku do etyki chrześcijańskiej. 
Musimy się wówczas koniecznie zetknąć z zagadnieniem samej wartości 
etycznej, musimy rozpatrzeć jej związek z powinnością — wszystko to 
pod tym  ustalonym już kątem  widzenia, które tworzy wspólne etyce 
chrześcijańskiej oraz Schelerowi założenie: doskonałość osoby jest celem 
etyki. Analiza samej wartości etycznej oraz jej stosunku do powinności 
naprowadza nas na sposób ujęcia miłości, która w nauce chrześcijańskiej 
stanowi największe przykazanie, a w systemie Schelera najgłębsze źródło 
etycznych wartości. Tak więc dopiero badając samą istotę założeń systemu 
schelerowskiego w porównaniu z nauką źródeł chrześcijańskich możemy 
ustalić, czy ów system, który przez zasadę doskonałości osoby oraz zwią
zaną z nią ideą naśladowania wyraźnie styka się z etyką chrześcijańską, 
może się w całej pełni nadawać do jej interpretacji czy też nie.

Na tym polega kierunek pracy. Jeżeli chodzi o środki techniczne, to 
sprowadzają się one do gruntownej znajomości systemu Schelera oraz 
do takiej znajomości etyki chrześcijańskiej w świetle jej objawionych 
źródeł, która pozwoliłaby nam stwierdzić, czy istotne prawdy tej etyki 
dadzą się ująć i opracować przy pomocy systemu Schelera.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA

I. ID E A Ł  E T Y C Z N Y  I  Z A S A D A  N A Ś L A D O W A N IA

1. W źródłach objawionych etyki chrześcijańskiej spotykamy się często 
z wezwaniem do naśladowania bądź to samej osoby Jezusa Chrystusa, 
bądź też innych osób, które zasługują na to, aby je naśladować, ponieważ 
one same naśladują Chrystusa. Świadczą o tym bardzo liczne teksty. 
W nauczaniu Jezusa Chrystusa wielokrotnie słyszymy to wezwanie: „Pójdź 
za mną!“ Sądząc z bezpośrednich kontekstów zawiera ono czasem bez
pośrednią tylko zachętę, aby ktoś przyłączył się do grona uczniów i towa
rzyszów Chrystusowych (por. np. Mt 8, 18—22, Mt 9, 9), częściej jednakże 
chodzi wyraźnie również o naśladowanie w znaczeniu etycznym. Kiedy więc 
Jezus mówi np. „Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie i weź
mie krzyż swój na każdy dzień i naśladuje mnie” (Mt 16, 24), wówczas 
wyraźnie określa warunki moralne naśladowania swojego wzoru, takie 
jak gotowość ofiary, zaparcie się siebie. Podobnie w znanej rozmowie 
z młodzieńcem (por. Mt 19, 16 nn.) mówi Jezus wyraźnie: „Jeśli chcesz być 
doskonałym, idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie; a przyjdź i pójdź za mną” . Chodzi więc o doskonałość 
moralną, którą ów młodzieniec ma osiągnąć idąc za Chrystusem i przyj
mując na wstępie już te warunki, które Mistrz mu podaje. Do naśladowania 
w znaczeniu moralnym wzywa też Jezus Chrystus w tym  zdaniu: „Uczcie 
się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), chodzi 
w nim bowiem o to, ażeby uczniowie odtwarzali w sobie te rysy dosko
nałości moralnej, k tóre posiada Mistrz. Jezus Chrystus daje liczne wyrazy 
tej pokory oraz gotowości służenia innym, tak np. przy ostatniej wieczerzy 
umywa nogi swoim uczniom, a potem mówi: „Dałem wam przykład, 
abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili” (J 13, 14). Naśladowanie 
wiąże się z miłością do osoby Mistrza-wzoru, miłość ta musi być u ucznia
i naśladowcy silniejsza niż miłość do najbliższych mu ludzi, do ojca, 
do matki, syna lub córki, jak to wynika z (Mt 10, 37—38).

Wezwanie do naśladowania wzoru moralnego, które tyle razy daje się 
słyszeć w Ewangelii, powtarza się niemniej często w listach Apostołów 
Jezusa Chrystusa. Sw. Paweł wzywa swoich uczniów do tego, ażeby byli
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jego naśladowcami „jako on sam naśladowcą jest Chrystusa” (1 oKr 11, 1) 
lub też, aby byli „naśladowcami Bożymi” (Ef 5, 1). Kiedy indziej znów 
stwierdza, że stali się naśladowcami jego i „Pańskimi, przyjąwszy naukę...” 
(1 Tess 1, 6). W (2 Tess 3, 9) pisze: „Chcieliśmy wam dać siebie za wzór, 
abyście nas naśladowali” . A do Filipensów pisze, żeby byli naśladowcami 
jego i zapatrywali się „na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas 
wzór macie” (Flp 3, 17). A więc wskazuje im również na wzory do 
naśladowania, które mają wśród swojej społeczności religijnej. Podobnie 
też Tessaloniczan stawia za wzór dla wszystkich innych (1 Tess 1, 6). 
Również i Żydów zachęca Apostoł w podobny sposób: „Przypatrujm y 
się jedni drugim dla pobudzania się nawzajem do miłości i dobrych 
uczynków” (Żyd 10, 24). W liście św. Piotra czytamy: „Na wzór świętego, 
który was wezwał, i wy całym postępowaniem świętymi bądźcie”. (P 1, 15, 
por. również 1 P  2, 21). — W listach św. Jana: „Kto twierdzi, że 
w nim (tj. w Jezusie Chrystusie) przebywa, powinien też postępować 
tak, jak On postępował (1 J  2, 3, por. również 3 J  1, 11).

Ta wielość tekstów w Piśmie św. Nowego Testamentu wzywających 
do naśladowania wzorów doskonałości moralnej świadczy wyraźnie o tym, 
jakie znaczenie dla życia moralnego posiada idea naśladowania według 
Objawienia chrześcijańskiego. Wzorem tzn. przedmiotem naśladowania 
jest zawsze osoba, której moralna doskonałość unaocznia się w jej postę
powaniu. Tak więc wzorem do naśladowania jest przede wszystkim Jezus 
Chrystus. Ale również Jego uczniowie i naśladowcy stanowią znowu 
wzory do naśladowania dla innych. Wynika to zwłaszcza z listów św. 
Pawła Apostoła. W ten sposób idea naśladowania nabiera wielkiego zna
czenia etyczno-społecznego. Wzór moralny działa w swoim środowisku, 
dostarcza bezpośredniego przedmiotu do naśladowania, pobudza do niego, 
a w ten sposób przedłuża niejako moralne oddziaływanie pierwotnego 
wzoru, tzn. tej osoby, na której sam się wzoruje. Oddziaływanie wzorcze 
posiada ogromne znaczenie wychowawcze.

Całe to znaczenie wychowawczo-społeczne, jakie źródła chrześcijań
skiego Objawienia przypisują idei naśladowania, pochodzi stąd, że źródła 
te  stawiają równocześnie doskonałość moralną osoby jako cel ludzkiego 
postępowania, głoszą ją jako ideał. Oto Jezus Chrystus stawia przed 
człowiekiem ideał doskonałości moralnej jako zadanie do urzeczywistnie
nia w tych dobrze znanych słowach: „Bądźcie doskonałymi jako Ojciec 
wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5, 48). Wedle bezpośredniego kontekstu 
Jezus nawiązuje w tym zdaniu do zalecenia miłości nieprzyjaciół. Bóg 
je s t najwyższym wzorem miłości nieprzyjaciół, ponieważ Opatrznością 
swą ogarnia wszystkich, zarówno dobrych, którzy są Jego przyjaciółmi, 
jak  i złych, tzn. nieprzyjaciół swoich. Przytoczone słowa stawiają ideał 
doskonałości moralnej osoby ludzkiej w całym jego istotnym odniesieniu
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do Boga jako najwyższej doskonałości. Dają one więc tym  samym 
świadectwo najwyższej wzorczości Boga w świecie osób. — Sw. Paweł 
zaleca Tessaloniczanom takie postępowanie, ażeby przez nie stawali się 
coraz doskonalszymi i podobali się Bogu (1 Tess 4, 1), „albowiem wolą 
Bożą jest uświęcenie wasze” (1 Tess 4, 3 )1.

Zasada naśladowania jest najściślej związana z ideałem moralnej do
skonałości osoby ludzkiej. Tylko więc w etyce personalistycznej, która 
stawia doskonałość osoby jako cel postępowania, ma sens idea naśla
dowania osobowego wzoru. Oprócz wyraźnego postawienia ideału dosko
nałości moralnej osoby potrzebna jest również sama osoba, która stanowi 
realny wzór, a więc osoba realnie doskonała. Inaczej bowiem sama zasada 
naśladowania traci swój sens. Ideał doskonałości moralnej osoby nadaje 
jej sens ogólny i abstrakcyjny, wszakże dopiero istnienie osoby względnie 
osób realnie doskonałych nadaje jej sens konkretny i praktyczny. Tak 
jest właśnie w etyce chrześcijańskiej i tak wynika z przytoczonych źródeł. 
Jeśli chodzi o to, ażeby osoba osiągnęła doskonałość moralną, wówczas 
trzeba, ażeby brała wzór z takiej osoby, która tę doskonałość realnie 
posiada i dlatego przejawia. Osoba ta jest więc o tyle przedmiotem 
naśladowania, o ile ideał doskonałości jest w niej bądź zrealizowany, 
bądź też przynajmniej realizowany. Ponieważ zaś realizowany bywa 
czynami, zatem czyny służą za przykład. W czynach, w poszczególnych 
aktach człowieka, zawiera się to dobro, które stanowi o realnej dosko
nałości osoby. Tak więc przez tę swoją pozytywną wartość moralną 
akty ludzkie przyczyniają się do urzeczywistniania ideału doskonałości 
osoby. Jeśli natomiast są to akty moralnie złe, wówczas przez swoją 
negatywną wartość moralną utrudniają i uniemożliwiają urzeczywistnie
nie ideału doskonałości osoby. Stwierdzamy więc, że sama zasada naśla
dowania wzoru osobowego wówczas tylko ma sens, kiedy w odnośnym 
systemie etycznym postawiony jest nie tylko ideał doskonałości osoby, 
ale również, gdy się zakłada istnienie osób realnie doskonałych oraz 
realnie dążących do doskonałości. Trzeba zatem obok ideału doskonałości 
założyć również realną doskonałość moralną osoby oraz realne akty, 
którym i do osiągnięcia tej doskonałości człowiek zmierza. Kiedy bowiem 
naśladujemy wzór osobowy, wówczas staramy się o to, ażeby w naszych 
czynach znalazło się analogiczne dobro, analogiczna wartość moralna, 
jak w czynach owego wzoru, i aby to dobro sprawiło w nas analogiczną 
doskonałość osoby. Zakładamy, że wartość moralna jest zawsze realną 
wartością osoby.

1 Por. M. M e i n e r t z ,  Theologie des Neuen Testamentes, t. I, s. 101, 116; t. II, 
s. 189. Również: J. H e r k e n r a t h ,  Die E thik Jezu in ihren Grundzugen, s. 211 
nn., — w szczególności: F. T i 11 m a n n, Die Idee der Nachfolge Christi, s. 44 nn.
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Otóż studiując przytoczone teksty źródłowe zaczerpnięte z Pisma św. 
Nowego Testamentu stwierdzamy, że w nich taka właśnie zawiera się 
nauka o naśladowaniu osobowego wzoru. Sama zasada naśladowania jest 
związana najściślej z jasno sformułowanym ideałem doskonałości osoby, 
nabiera zaś konkretnego i praktycznego znaczenia dzięki temu, że istnieją 
realne wzory osobowe, przede wszystkim Jezus Chrystus, najwyższy 
wzór doskonałości moralnej, dalej zaś uczniowie Jego i naśladowcy, którzy 
dzięki naśladowaniu pierwotnego wzoru Chrystusowego stają się również 
sami wzorami dla innych. Etyka chrześcijańska zakłada realną dosko
nałość moralną Osoby i osób i na niej opiera zasadę naśladowania.

Mając wszystko to w pamięci, postarajmy się wydobyć najistotniejsze 
znamiona, które wykazuje zawarty w etyce chrześcijańskiej ideał dosko
nałości moralnej osoby głoszony przez Jezusa Chrystusa.

Jest to: a) ideał religijny. Jezus Chrystus głosi go bowiem jako zadanie 
od Boga, jako wolę Boga w stosunku do ludzi. Dlatego też człowiek, 
który go urzeczywistnia, wypełnia wolę Boga (por. Mt 7, 21; Mt 12, 15; 
Ef 6, 6). Stąd św. Paweł zachęca: „Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie 
jako Panu, a nie ludziom” (Kol 3, 23). Św. Paweł pisze też o postępowaniu 
„w sposób godny Boga, podobając Mu się we wszystkim” (Kol 1, 10). 
To zdanie wskazuje, że realizacja ideału doskonałości stawia człowieka 
w pozytywnym stosunku do Boga. Jest to zrozumiałe, skoro z ust samego 
Jezusa Chrystusa wiemy, że doskonałość moralna osoby ludzkiej zawiera 
w sobie pewne odzwierciedlenie doskonałości Boga (por. Mt 5, 48). Tak 
więc wiele jest racji, dla których ideał doskonałości osoby zaw arty w etyce 
chrześcijańskiej stanowi prawdziwy ideał religijny. Kiedy stwierdzamy, 
że jest to b) ideał realny, to wówczas nie mamy na myśli samej formy, 
w której został on postawiony i wyrażony. Ideał zawsze posiada formę 
idealną, stawia przed człowiekiem to, co dopiero jest do urzeczywistnienia, 
co dopiero ma się stać realne. Jednakże poprzedzająca analiza źródłowych 
tekstów Objawienia chrześcijańskiego wykazała, że urzeczywistnianie tego 
ideału przez człowieka daje realną doskonałość jego osoby. I z tego tytułu, 
tj. ze względu na to, że etyka chrześcijańska zakłada realną doskonałość 
moralną osoby i osób, że o nią zabiega, nazywamy ten ideał doskonałości 
moralnej w niej zawarty ideałem realnym. Określimy go wreszcie jako 
c) ideał praktyczny. Ideał sam w sobie praktyczny jest tylko o tyle, 
że ma być urzeczywistniony w działaniu. W źródłach objawionych etyki 
chrześcijańskiej stwierdzamy cały szereg pouczeń i wskazówek, jak należy 
działać, co czynić, ażeby ideał ten urzeczywistnić. I stąd właśnie ty tu ł 
do tego, aby nazywać ów ideał praktycznym, skoro ta doskonałość mo
ralna osoby, która jako ideał staje przed człowiekiem do urzeczywistnienia, 
jest przedmiotem działania, przedmiotem aktów wewnętrznych i ze
wnętrznych osoby ludzkiej. Owszem, również cała zasada naśladowania
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wzoru osobowego ma taki sens praktyczny. Człowiek uczy się od tego 
wzoru, co czynić, jak postępować, ażeby doskonałość moralną swej własnej 
osoby urzeczywistnić.

2. Poddajemy teraz analizie odnośne założenia systemu etycznego 
Maksa Schelera. Scheler, który swój system pojął jako próbę stworzenia 
podstaw dla etycznego personalizmu, daje niejednokrotnie wyraz temu, 
że doskonałość osoby, jej najwyższa wartościowość — jak się wyraża, 
stanowi właściwy cel e ty k i2. Wartości osobowe, tj. te, które występują 
wyłącznie tylko w osobie jako podmiocie, stawia bowiem najwyżej, a w ar
tości moralne są właśnie osobowymi. Nie ulega zatem wątpliwości, 
że system jego w samych swoich założeniach przeniknięty jest ideałem 
etycznej doskonałości osoby. I właśnie dlatego, że etyczny sens świata 
wyraża się w istnieniu możliwie najwyżej wartościowych osób3, szuka 
Scheler dróg, k tóre do takiej możliwie najwyższej wartości osoby pro
wadzą. Uznaje więc, że drogą najwłaściwszą jest naśladowanie osobowego 
wzoru, tzn. osoby wysoko wartościowej. Samo tedy założenie persona- 
listyczne systemu Schelera jest zbudowane zupełnie podobnie jak w Ewan
gelii: zasada naśladowania opiera się na wyraźnie postawionym ideale 
doskonałości osoby, ma zaś służyć do osiągnięcia tego ideału 4. Scheler 
uważa, że wszelkie normy etyczne, które w swej treści są ogólne nie 
mogą do tego prowadzić. Mogą one bowiem wywoływać tylko akty we
wnętrzne, (tj. chcenie) i zewnętrzne (czyny) ze strony tej osoby, do 
której się odnoszą, nie dokonują natomiast żadnych przemian w samej 
istocie wartościowej tej osoby. Wszelkie przemiany istoty wartościowej 
są uzależnione według Schelera w zasadniczej mierze od miłości osoby. 
Jeśli zaś chodzi o przeobrażenia etyczne, to są one według niego związane 
z miłością do osoby, tj. z tą miłością, która ma za przedmiot osobę.
I dlatego właśnie ideał musi wystąpić przed człowiekiem zawsze w postaci 
osobowego wzoru. Miłość do tej osoby, która jest wzorem (a jako wzór 
stanowi ideał), otwiera przed uczniem-naśladowcą samą idealną istotę 
wartościową tejże osoby, udostępnia ją dla aktów emocjonalno-poznaw- 
czych ucznia, i przez to umożliwia naśladowanie.

Jak już widać, pojęciem kluczowym dla zrozumienia schelerowskiej 
nauki o ideale etycznym i jego naśladowaniu jest „idealna istota war
tościowa" (Ideales W ertwesen) osoby5. Co oznacza to pojęcie? Przy
pominamy sobie z części wstępnej niniejszej rozprawy, że Scheler pojmuje

8 Por. np....... bleibt Verherrlichung der Person, in letzter Linie der Person der
Personen, d. i. Gottes der sittliche Sinn auch aller sittlichen Ordnung”, (op. cit., s. 524).

3 Por. op. cit., s. 596.
4 Por. odnośnie do tego zagadnienia: A . R o h n e r ,  Thomas von A ąuin oder Max 

Scheler. E thik der Vorbilder, „Divus Thomas”, 1925.
5 Por. op. cit., s. 507 nn.
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osobę w sposób aktualistyczny, tzn. jako jedność różnogatunkowych 
aktów. Nie chodzi tu  jednak o żadną jedność statyczną, ale o jedność 
dynamiczną, tzn. taką, jaka jest dana w przeżyciu. Osoba zatem jest 
dana swojemu własnemu poznaniu i poznaniu każdej innej osoby wyłącznie 
w przeżyciu, właśnie jako jedność aktów, które również są dane wyłącznie 
w przeżyciu. Osoba przeżywa siebie bezpośrednio, a raczej: współprze- 
żywa siebie w każdym akcie przeżywanym. Poza przeżyciem zaś ani 
aktów, ani też osoby niepodobna uprzedmiotowić żadnym pojęciem, np. 
metafizycznym pojęciem substancji, niepodobna jej tym  bardziej utożsa
miać z jakąkolwiek warstwą psychofizycznej s truktury  człowieka; dla 
Schelera jest ona psychofizycznie obojętna. Otóż wśród aktów, które 
osoba przeżywa, i w których zawsze współprzeżywa samą siebie — 
szczególną i zasadniczą rolę posiadają te akty intencjonalne, które zwra
cają się w stronę przedmiotowych wartości. Są to akty z istoty swej 
emocjonalno-poznawcze, ale ostatecznym ich źródłem w osobie jest czysto 
emocjonalna miłość (względnie nienawiść). Właśnie te akty wyznaczają 
to, co Scheler nazywa „idealną istotą wartościową” indywidualnej osoby. 
Według Schelera zatem osoba nie przeżywa bezpośrednio wartościowej 
istoty siebie samej, ale przeżywa te  w artośń przedmiotowe, do których 
zwracają się swymi intencjami jej akty emocjonalno-poznawcze, a w osta
tecznej analizie — jej miłość. Dlaczego jest to istota „idealna”? Dlatego, 
że stanowią o niej wartości, które pojawiają się w przeżyciu osoby, na 
które niejako zdobywa się czysto emocjonalna siła jej miłości. One zaś 
otwierają się przed sobą jako zespół idealnych treści, jako idealny świat. 
Niemniej ten świat wartości jest zwrócony ku osobie, staje przed nią 
jako dany jej do urzeczywistnienia. I dlatego właśnie osobowy podmiot 
przeżywa ten świat wartości równocześnie jako treść powinności ideal
nych, tzn. jako zespół wartości „zadanych” , jako zadanie osobowe. Jest 
to zadanie moralne, chodzi w nim o realizację wartości. Zadanie to wyrasta 
w życiu osoby z miłości do siebie samej, do własnej osoby. Tak więc 
miłość do swej własnej osoby jest moralna, a ściślej biorąc jest moralnie 
twórcza, bo pozwalając człowiekowi przeżywać indywidualny świat w ar
tości, ukazuje mu w tym  świetle jego indywidualne zadanie moralne, 
prowadzi więc do uświadomienia sobie indywidualnego powołania.

Tak uczy Scheler i tak należy rozumieć „idealną istotę wartościową” 
osoby w jego systemie. Jest ona właśnie idealną. Nie należy więc żadną 
miarą rozumieć jej jako realną. Nie należy wnioskować tak: skoro osoba 
przeżywa taki właśnie a nie inny świat wartości, to on świadczy pośrednio
o „realnym” uwrażliwieniu tej osoby na takie właśnie wartości, a więc 
— świadczy pośrednio o jej własnej podmiotowej wartości. Trzymając 
się teorio-poznawczych założeń Schelera, trzeba by dojść do wniosku, 
że tak właśnie jest, skoro pomiędzy wartością jako przedmiotem przeżycia

34



a  podmiotem przeżywającym tę wartość, tj. właśnie osobą, zachodzi naj
ściślejsza odpowiedniość i współm ierność6. Tylko takie więc wartości 
może człowiek intencjonalnie przeżywać, względem których posiada w sa
mej podmiotowej istocie swej osoby współmierne uwrażliwienie, na które 
zdobywa się jego emocjonalna miłość. Wobec takich założeń schele- 
rowskiej fenomenologii wartości możemy wnioskować, że przeżywając 
przedmiotowy świat swoich wartości, osoba ludzka przeżywa również bez
pośrednio samą siebie, tzn. swoją „realną” istotę wartościową.

Schelerowi chodzi jednak wyraźnie o „idealną” istotę wartościową 
osoby. Chodzi więc o moment etycznego zdynamizowania osoby moralnym 
zadaniem, nie zaś o realną doskonałość moralną osoby. I otóż ten moment 
zdynamizowania osoby zadaniem moralnym może nastąpić również wtedy, 
gdy osobowy podmiot zwraca się swoją miłością do innej osoby. Wówczas 
ta miłość trafia niejako w sam wartościowy rdzeń tej osoby i odsłania 
znów przed podmiotem miłującym jej idealną istotę wartościową. Miłość 
pozwala mu wówczas współprzeżywać te wartości, ku którym  skierowują 
się intencje aktów tam tej osoby. W takim współprzeżyciu ów podmiot przy
swaja sobie intencjonalnie owe wartości, ku którym  skierowują się inten
cje aktów tam tej osoby, czyni je  treścią swoich własnych aktów emo- 
cjonalno-poznawczych. I w tedy właśnie, w oparciu o taką miłość, powstaje 
między jedną a drugą osobą ten szczególny stosunek, który Scheler 
nazywa Gefolgschaft — naśladowanie. Miłość ucznia — naśladowcy 
zwraca się do osoby mistrza-wzoru jako do swojego właściwego przedmio
tu. Osoba ta leży według Schelera niejako w „granicach” tego, co uczeń 
kocha, sama idealna istota wartościowa osoby-wzoru odsłania się w tej 
miłości dla emocjonalno-poznawczego przeżycia ucznia. Ten świat ideal
nych wartości, k tóre przeżywa m istrz staje się współudziałem przeżycia 
ucznia, który niejako dorasta do niego i wrasta weń (fenomen Hinein- 
wachsen). Na tym  właśnie polega owo „pójście za” wzorem, którego 
Scheler wyraźnie nie sprowadza do aktów wewnętrznych (chcenie) lub 
też zewnętrznych (czyn), ale pojmuje jako dobrowolne i samodzielne 
emocjonalne oddanie się tym  wartościom, które intencjonalnie przeżywa 
mistrz-wzór. W tych wartościach przedmiotowych uczeń-naśladowca prze
żywa w nowy sposób swoje zadanie, nowa bowiem przed nim otwarła 
się treść idealnej powinności. Powinność ta idzie w tym wypadku za 
przeżyciem potężnej atrakcji, k tórą wywiera osobowy wzór przez samą 
idealną istotę wartościową swojej osoby.

W ten sposób rozumie Scheler naśladowanie w swym systemie etycz
nym. Twierdzi on, że nic tak nie przyczynia się do moralnej dobroci 
osoby jak bezpośredni ogląd (intuicja emocjonalna) drugiej osoby w jej

6 P o i. op. cit., s. 68 nn., w  szczególności zaś s. 272 nn.
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moralnej dobroci. Pozytywne wartości osoby mistrza determ inują wówczas 
bezpośrednio powstawanie analogicznych wartości w osobie ucznia. Jest 
to stosunek dobrego przykładu. Gdyby polegać na oddziaływaniu samych 
norm o treści ogólnej i ogólnym zasięgu, wówczas zagrożona zostaje 
samodzielność przeżycia wartości. Wzór osobowy, czyli ideał nie narusza 
tej samodzielności ani jej też nie ogranicza. Cały bowiem wpływ wzorczy 
opiera się na miłości do osoby mistrza-wzoru, a właśnie ta miłość jest 
zasadniczym źródłem poznawczego odczucia wartości, które według Sche
lera mają stanowić przedmiot chcenia. Równocześnie zaś ta sama miłość 
kształtuje na nowo, tj. przeobraża samą wartościową istotę osobową 
ucznia-naśladowcy, sprawia ona bowiem, że w jego emocjonalno-poznaw- 
czym przeżyciu pojawiają się te  wartości, które stanowią o idealnej 
istocie wartościowej osoby mistrza. Tak więc idealna istota wartościowa 
osoby ucznia upodabnia się do idealnej istoty wartościowej osoby mistrza. 
Uczeń idzie za mistrzem, naśladuje swój wzór.

Taka jest nauka Schelera o naśladowaniu osobowego wzoru. Siła przy
ciągająca takiego wzoru została w niej przedstawiona jako moralnie twór
cza: kto ma taki wzór — twierdzi Scheler — ten dąży do tego, aby 
się stać doń podobnym. Rozumiejąc doskonale wielką rolę społeczno- 
wychowawczą wzorów osobowych opracował Scheler osobno zagadnienie 
wzorczości oraz całą typologię osobowych wzorów w rozprawie Vorbilder 
und Fiihrer 7.

3. Określiliśmy w punkcie 1 bieżącego rozdziału charakterystyczne 
znamiona chrześcijańskiej nauki o ideale etycznym oraz naśladowaniu 
osobowego wzoru. Zaś w punkcie 2 przeprowadziliśmy analizę sche- 
lerowskiej koncepcji „naśladowania”. Trzeba teraz wyprowadzić pewne 
wnioski porównawcze. Będą one leżały na linii głównego zagadnienia 
naszej pracy: o ile system etyczny Schelera może się nadawać do in ter
pretacji etyki chrześcijańskiej, prowadząc do stopniowego rozwiązania 
tego zagadnienia.

Przede wszystkim uderza nas różnica w określeniu samego „ideału”. 
W źródłach etyki chrześcijańskiej znajdujemy ideał doskonałości osoby 
ludzkiej jako zadanie postawione przez Boga w nauczaniu Jezusa Chry
stusa. Drogą zaś do urzeczywistnienia tego ideału jest naśladowanie osoby, 
która reprezentuje realną doskonałość moralną. Tymczasem według sy
stemu Schelera człowiek znajduje sam ideał w osobowym wzorze. Na
stępstwa takiego stanowiska są dwa:

a) System Schelera nie zna ideału doskonałości etycznej w formie 
abstrakcyjnej zasady tak, jak to słyszymy w nauczaniu Jezusa Chrystusa:

7 Por. Yorbilder und Fiihrer w zbiorze Zur E thik und Erkenntnislehre.
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„Bądźcie doskonałymi”, zna natomiast tylko ideał w konkretnej formie 
osoby-wzoru.

b) Równocześnie jednak ta osoba-wzór nie jest przedmiotem naśla
dowania przez własną realną doskonałość moralną, ale przez „idealną” 
istotę wartościową, tj. właściwie przez ten świat wartości, który sama 
przeżywa jako swoje zadanie moralne. Tak więc w całej schelerowskiej 
koncepcji „naśladowania" brakuje z jednej strony ideału w tej postaci, 
jak  to znajdujemy w etyce chrześcijańskiej, z drugiej strony zaś brakuje 
realnej doskonałości osoby jako wzoru czyli bezpośredniego przedmiotu 
naśladowania.

Następstwem takiego postawienia sprawy w systemie Schelera jest, 
że o ile ideał doskonałości osoby w etyce chrześcijańskiej posiada znamię 
ideału realnego, to natomiast w systemie Schelera jest to a) ideał inten
cjonalny. Uczeń-naśladowca znajduje go w osobie mistrza-wzoru jako 
treść intencjonalnego przeżycia tego ostatniego, a przyswaja go sobie rów
nież jako treść intencjonalnego przeżycia własnego. Miłość bowiem, dzięki 
której ów ideał wyrasta przed osobą ucznia-naśladowcy, stanowi dla Sche
lera źródło emocjonalno-poznawczego przeżywania wartości. Przedmiotem 
naśladowania opartego na tej miłości nie jest więc sama realna doskonałość 
moralna osoby mistrza, ale tylko jego „idealna istota wartościowa” . Samo 
zaś naśladowanie nie polega na ukształtowaniu analogicznej doskonałości 
realnej w osobie naśladowcy, miłość do osoby mistrza przeobraża tylko 
idealną istotę wartościową ucznia. W etyce chrześcijańskiej, jak  stw ier
dziliśmy na podstawie analizy jej objawionych źródeł, pozytywna wartość 
moralna stanowi o realnej doskonałości osoby. Tymczasem w systemie 
Schelera, gdzie brak realnej doskonałości osoby w stosunku „naślado
wania”, musimy szukać wartości moralnej w porządku intencjonalnym.
I otóż możliwie wszechstronne zbadanie przyczyny i skutków tej czysto 
intencjonalnej pozycji wartości etycznej w systemie Schelera będzie sta
nowiło główny przedmiot naszych dociekań w następnym, tj. drugim 
rozdziale tej części pracy.

Skoro w systemie Schelera ideał etyczny jest postawiony w sposób 
wyłącznie intencjonalny, wobec tego możemy sobie zadać słuszne pytanie: 
czy jest to ideał praktyczny?, Nawiązujemy tym  pytaniem  do prze
prowadzonej uprzednio analizy ideału etycznego w świetle źródeł obja
wionych etyki chrześcijańskiej. Stwierdziliśmy tam  bowiem, że ideał 
moralnej doskonałości osoby jest praktyczny, tzn., że nie tylko jest zadany 
ludziom do urzeczywistnienia w ich działaniu, ale że się również w tym 
działaniu urzeczywistnia. Człowiek działając realizuje moralną dosko
nałość swej osoby. Doskonałość ta jest więc przedmiotem realizacji ze 
strony człowieka. I na tym  właśnie polega praktyczność osobowego ideału 
w  etyce chrześcijańskiej. Skoro system Schelera stawia ideał doskonałości
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osobowej w sposób intencjonalny, to mamy podstawę twierdzić, że jest 
to raczej b) ideał teoretyczny niż praktyczny. Ideał ów jest dany jako 
treść przeżycia emocjonalno-poznawczego. Stanowią o nim akty, których 
intencje zwracają się ku przedmiotowym wartościom. Chociaż więc w ar
tość stanowi dla Schelera przedmiot „praktyczny” , to jednak pozostajemy 
z nią w płaszczyźnie poznawczej, a nie przechodzimy do porządku dzia
łania. Co więcej Scheler stawia następującą zasadę: osoba tylko przez 
to może osiągnąć najwyższą wartość własną, że jej żadnym aktem swej 
woli nie zamierza. Zdaniem Schelera nie należy chcieć samej wartości 
moralnej swej osoby, wartość ta bowiem pojawia się tylko „przy spo
sobności” realizacji tych przedmiotowych wartości, k tóre dana osoba 
przeżywa intencjonalnie jako swój etos. Scheler pisze: „Niezwracanie 
intencji chcenia osoby na jej własną wartość stanowi podstawowy w aru
nek wszelkiej faktycznej wartości tejże osoby” 8. Na podstawie tych 
danych możemy wnioskować, że ów ideał osobowej doskonałości, jeżeli 
nawet nie jest wręcz teoretyczny, to w każdym razie nie jest w  takim  
znaczeniu praktyczny, jak to stwierdziliśmy w źródłach objawionych 
etyki chrześcijańskiej.

I tu taj otwiera się przed nami jako tem at do gruntownego zbadania 
zagadnienie stosunku wartości etycznych do osoby. Według Schelera są 
one wartościami osobowymi. Na jakiej zasadzie jednak przysługuje im  
to określenie, skoro nie mają być właściwym przedmiotem chcenia osoby? 
To rozległe zagadnienie będzie tematem rozdziału trzeciego niniejszej 
pracy.

Wiemy wreszcie, że według etyki chrześcijańskiej ideał etycznej do
skonałości osoby posiada charakter religijny. Pochodzi to przede wszyst
kim stąd, że sama realna doskonałość moralna osoby ludzkiej stanowi 
pewne odzwierciedlenie najwyższej doskonałości Boga. W ramach systemu 
Schelera istnieje zasadniczo tylko idea Boga jako osoby nieskończonej 
(osoby osób). W takiej idei Boga jako najwyższej formie jedności jednoczą 
się najwyższe wartości, które człowiek przeżywa. Ideał Boga nie może 
jednak występować w roli modela wzorczego na równi z innymi osobami 
wzorczym i9, np. osobą świętego czy geniusza. Niemniej ze względu na 
nieskończoną doskonałość osobową, która zawiera się w idei Boga, wszyst
kie poszczególne typy osób wzorczych są niejako zawarte w Jego idei, 
w tym  znaczeniu, że istotna dobroć Boga, która sama w sobie jest 
nieskończona i prosta, dopiero w przeżyciu ze strony osoby skończonej 
doznaje niejako „rozszczepienia” na te wszystkie odmiany wartości, a więc
i typy osób wartościowych (wzorów) apriorycznie zhierarchizowane.

8 Por. op. cit., s. 524; porównaj również s. 527 nn.
0 Por. op. cit., s. 612.
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Ideał osobowej doskonałości występuje według Schelera w przeżyciu 
emocjonalno-poznawczym, a więc w postaci intencjonalnej. I otóż ten 
intencjonalny ideał osobowy dla człowieka religijnego posiada charakter 
religijny. W ogóle więc c) może być ideałem religijnym. Człowiek prze
żywa go wówczas jako tę idealną treść, którą przed nim niesie Bóg, 
jako to zadanie, które przed nim Bóg stawia. Jeżeli przed wejrzeniem 
Boskiego Ducha — pisze S cheler10 — rozpościera się nieskończona pełnia 
dobra, to wśród niej znajduje się również to szczegółowe „dobro dla 
mnie” , k tóre zawiera się w idealnym obrazie mojej istoty, ja zaś mam 
do tego „idealnego obrazu” dorastać, nim  się stawać. Nie wyrasta on 
bynajmniej empirycznie z „mojego życia”, ale leży na kierunku miłości 
Boga do mnie. Pochodzi z planu Bożego. — Widzimy, jak bardzo również 
w tym  religijnym  ujęciu, w całym swym pochodzeniu od Boga, ów ideał 
doskonałości osoby zachowuje jednak znamiona intencjonalne. Bóg „nosi” 
go w swej miłości do człowieka, człowiek zaś religijny przeżywa go 
jako emocjonalno-poznawczą treść aktów swojej osoby. Według Pisma 
św. natomiast realna doskonałość etyczna osoby ludzkiej jest przedmiotem 
woli Boga. Człowiek realizując ją w swoich czynach równocześnie spełnia 
wolę Boga i upodabnia się do Niego samego. Co więcej, zasługuje przez 
to na fealny udział w nadprzyrodzonym dobru Bożym.

I otóż w czwartym rozdziale tej części naszej rozprawy poddamy 
właśnie porównawczej analizie zagadnienie religijnego charakteru w ar
tości moralnych oraz ideału osobowego w systemie Schelera w stosunku 
do etyki chrześcijańskiej, usiłując również na tym  ważnym odcinku ustalić 
stopień odpowiedniości systemu Schelera do interpretacji tej etyki.

W taki sposób zaś z pierwszego rozdziału tej części naszej pracy 
wynika jasno dyspozycja dla dalszych jej rozdziałów.

I I . W A R T O Ś C I E T Y C Z N E

a) Z a ł o ż e n i a  f e n o m e n o l o g i i  a p r z e d m i o t o w y  
p o r z ą d e k  w a r t o ś c i

1. W całym swoim systemie etycznym Maks Scheler przyjął założenia 
fenomenologii, stając, jak wiemy ze wstępu, na tym  stanowisku, że skoro 
wszelka nauka opiera się na doświadczeniu, to etyka jako nauka oprzeć 
się może tylko na doświadczeniu fenomenologicznym. Zgodnie z tym 
założeniem teorio-poznawczym wartości etyczne „dobro” i „zło” stanowią 
również jasno odczuwalne fenomeny szczególnego gatunku. (Dla określenia

10 Por. op. cit., s. 510.
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owego dobra i zła używać będziemy na przemian wyrazu „wartości 
moralne” , o ile stanowią one treść przeżyć lub też „wartości etyczne” ,
0 ile stanowią przedmiot nauki). Nie możemy wartości tych zdefiniować, 
ponieważ jako wartości stanowią najpierwotniejsze dane odczucia in ten
cjonalnego, brak więc jakichś bardziej jeszcze pierwotnych elementów, 
przy pomocy których można by utworzyć ich definicję. Możemy tylko 
odwołać się do tego, co bezpośrednio przeżywamy w odczuwaniu „dobra”
1 „zła”. Wchodząc zaś na płaszczyznę przeżycia, możemy pytać o warunki, 
w których pojawiają się jako fenomeny te  szczególne wartości „dobro”
i „zło” . Możemy również pytać o te podmioty (Trdger), w których z samej 
swojej istoty się pojawiają. Możemy wreszcie badać wszelkie właściwości 
reagowania na nie 1.

Przykładając tedy założenia fenomenologiczne do wartości etycznych, 
już z góry musimy się zgodzić na to, że sama przedmiotowa istota tych 
wartości nie zostanie przez nas u jęta i określona. Wartości te bowiem 
pojawiają się w przeżyciu odnośnego podmiotu. Wówczas tylko stanowią 
fenomeny, a tylko jako fenomeny pozwalają się ująć doświadczalnie. 
Fenomenologicznie więc znamy wartości etyczne, tak jak wszystkie inne,
o tyle, o ile stanowią treść przeżycia odnośnego podmiotu. Nie znaczy 
to bynajmniej, aby były one czymś wyłącznie podmiotowym. Żadne „ja” , 
żaden podmiot nie stanowi punktu wyjścia dla wartości. Owszem, samo 
owo „ja” jest również przedmiotem świadomości wartościującej. W ar
tości bowiem z istoty swojej pojawiają się w świadomości odczuwającej. 
Nie należy ich jednak przez to bynajmniej uważać za zjawiska świado
mości w tym  znaczeniu, jakoby pojawiały się tylko jako treść oglądowej 
samo-świadomości. Ciągle bowiem ujm ujemy takie wartości, które nie 
są nam dane w nas samych, tj. wartości cudze. Wykluczając w ten sposób 
z całą stanowczością wszelkie próby subiektywizacji wartości stwierdza 
Scheler, że niezależnie od wszelkiego ich ujmowania i przeżywania ze 
strony różnorodnych podmiotów istnieją one po prostu w całej rzeczy
wistości 2. Niemniej równocześnie podkreśla wagę czynnika podmiotowego, 
właśnie owej świadomości wartościującej, indywidualnego uwrażliwienia 
na wartości, czynnik ten bowiem stanowi w znacznej mierze o tym, 
jakie wartości przedmiotowe są nam dane w przeżyciu jako fenomeny. 
Ponieważ zaś tylko jako fenomeny wartości pozwalają się nam poznać, 
przeto określenie tych warunków, w których się pojawiają, posiada za
sadnicze znaczenie dla naszej wiedzy o nich.

Otóż wartości etyczne „dobro — zło” pojawiają się według Schelera 
w następujących warunkach: wartość „dobro“ w znaczeniu bezwzględnym 
pojawia się przy akcie urzeczywistniania tej wartości przedmiotowej,

1 Por. op. cit., s. 20.
* Por. op. cit., s. 272 nn.
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którą odnośny podmiot urzeczywistniający poznał jako najwyższą. War
tość „zło” w znaczeniu bezwzględnym pojawia się przy akcie urzeczy
wistniania tej wartości przedmiotowej, którą odnośny podmiot urzeczy
wistniający poznał jako najniższą. Wartość „dobro” w znaczeniu względ
nym  pojawia się przy urzeczywistnianiu wartości przedmiotowej poznanej 
jako wyższa. Wartość zaś „zło” w takim samym znaczeniu przy urzeczy
wistnianiu wartości przedmiotowej poznanej jako niższa. Ponieważ zaś 
poznanie wyższości oraz niższości wartościowej dokonuje się w szczegól
nych aktach intencjonalnego odczucia wyższości lub niższości (Vorziehen- 
Nachsetzen), zatem moralnie dobry jest według Schelera akt urzeczy
wistnienia, o ile w swoim przedmiocie pokrywa się z tą wartością, która 
została poznana jako wyższa lub też przeciwstawia się tej, która została 
poznana jako niższa. Jeżeli natomiast przedmiot urzeczywistnienia 
pokrywa się z wartością poznaną jako niższą a przeciwstawia się wyższej, 
wówczas akt taki jest moralnie zły.

Takie jest pierwszorzędne kryterium  „dobra i zła” — wartości etycz
nych. Jest to oczywiście kryterium  fenomenologiczne, tzn. zbudowane 
przy pomocy tych danych, których dostarczają fenomeny, i określające 
zasadniczo tylko warunki pojawiania się wartości moralnych w emo- 
cjonalno-poznawczym przeżyciu podmiotu spełniającego akty, w których 
ten  podmiot urzeczywistnia wartości poznane uprzednio. Scheler dodaje 
jeszcze drugorzędne kryteria tego samego gatunku: wartość „dobro” wiąże 
się drugorzędnie z takim aktem, który w obrębie wyższej (względnie 
najwyższej) wartości urzeczywistnia wartość pozytywną w odróżnieniu 
od negatywnej; wartość „zło” natomiast z takim aktem, który urzeczy
wistnia wartość negatyw ną3.

3 Por. op. cit.. s. 21. Der W ert „gut” — im  absolutem, Sinme — ist dann derjenige 
W ert, der wesengesetzmtissig am dem  A kte  der Realisierung desjemigen Wertes 
erscheint, der (fur die E rkenntnisstu fe des ihn  realisierenden Wesens) der hóchste 
ist; „bose" aber derjenige, der am  A kte  der Realisierung des niedrigsten erscheint. 
K elatw  gul und bose aber ist der W ert, der am A kte  erscheint, der auf die Reali
sierung eines — vom  jeweiligen W ertausgangspunkte angesehen — hoheren Wertes 
gerichtet ist. D. h. aber da uns das Hóhersein eines W ertes im  A kte  des „Vorzie- 
hens“ gegeben ist — das Niedrigersein im  A kte  des „Nachsetzens" — Sittlich  gut 
ist der wertrealisierende A k t, der seiner interdierten W ertm aterie nach m it dem  
W erte iibereinstim m t, der ,,vorgezogen‘ ist, und dem  w iderstreitet, der „nachge- 
se tz t“ ist; bose aber ist der A k t, der seiner interdierten W ertm aterie nach dem  
vorgezogenen W erte w iderstreitet und m it dem  nachgesetzten W erte iibereinstimm t. 
In  dieser Ubereinstim m ung und diesem W iderstreit bestehl nicht etwa „gut“ und  
„bóse“; wohl aber sind sie uiesensnotwendige K riterien fur ihr  Sein. Der Wert 
,.gut“ ist aber in zw eiter Linie derjenige W ert, der an dem  realisierenden A kte  
haftet, der m nerhalb der hoheren  [resp. hóchsten] W ertstufe den positiven Wert, im  
Unterschiede vom negatiuen W erte, realisiert; der W ert „bdseu, der an dem  den 
negativen W ert realisierenden A kte  haftet.
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Ażeby pojąć pełne znaczenie przytoczonych powyżej zasad, które okre
ślają warunki pojawiania się wartości moralnych w odnośnych feno
menach, musimy sięgnąć do założeń schelerowskiej teorii wartości czyli 
aksjologii, równocześnie zaś uświadomić sobie główne zasady schelerow
skiej teorii poznania wartości. Założenia te są nam już w pewnej mierze 
znane z części wstępnej niniejszej rozprawy. Jak widać z przytoczonych 
zasad, największe znaczenie dla pojawienia się wartości moralnych w in
tencjonalnym przeżyciu osobowego podmiotu posiada ten fakt, że same 
przedmiotowe wartości, których urzeczywistnianie w aktach wewnętrz
nych chcenia lub też zewnętrznych czynach daje sposobność do pojawienia 
się wartości moralnych — występują zawsze w pewnym porządku hie
rarchicznym. Istnieje według Schelera pewna hierarchia wartości, k tóra 
jest oparta na samej ich istocie, niezależnie od tych rzeczy, z którym i 
wartości te jako z podmiotami są związane.

Jak już wiemy, tę wyższość oraz niższość wartości ujm ujemy przy 
pomocy szczególnych aktów poznania emocjonalnego, w których są one 
bezpośrednio dane. Nie może być mowy o jakimś wywnioskowywaniu 
ich przy pomocy samych reguł logicznego myślenia. Poznanie wartości 
przedmiotowej w jej pozycji hierarchicznej jest intuicyjne i emocjonalne. 
Dlatego nie ma ono nic wspólnego z aktem  wyboru, który leży już 
na terenie dążeń i opiera się na intuicyjno-emocjonalnym poznaniu wyż
szości wartościowych. Przy ujmowaniu poznawczym nie musi być dana 
wyraźnie ta wartość, względem której poznawana wartość jest wyższa 
lub niższa. Jasna rzecz, że wobec znanych nam już obiektywistycznych 
założeń fenomenologii Schelera, nie wolno pojmować wyższości tak jakby 
ona była skutkiem aktu Vorziehen. Wyższość i niższość leży już w samej 
przedmiotowej istocie wartości, a ich emocjonalno-poznawcze ujęcie jest 
tylko odzwierciedleniem przedmiotowego stanu rzeczy. W tym  znaczeniu 
hierarchia wartości jest czymś bezwzględnie niezmiennym, chociaż k ry 
teria, wedle których ujm uje się te hierarchiczne stosunki pomiędzy w ar
tościami, ulegają historycznym zmianom4.

Wiemy również, że te emocjonalno-poznawcze akty, którym i podmiot 
ujmiije wartości w ich hierarchicznej pozycji, należą według założeń 
Schelera do emocjonalnej sfery ducha ludzkiego. Podstawowe energie 
tej sfery to czvsto emocjonalna miłość oraz nienawiść. Sprawiają one, 
że przedmiotowy świat wartości ulega bądź rozszerzeniu, bądź zacieśnie
niu w przeżyciu danego podmiotu. W tym czysto emocjonalnym prze
życiu albo pełniej i gruntowniej uwrażliwiamy się na wartości danego 
przedmiotu, ku któremu zwracamy się miłością, albo też właśnie odcinamy 
się od nich, stajemy się na nie niewrażliwi, jeśli się ku przedmiotowi

4 Por. op. cit., s. 85 nn.
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zwrócimy z nienawiścią. Najbliższym następstwem tych czysto emocjo
nalnych aktów są reakcje emocjonalno-poznawcze, tzn. intencjonalne od
czucia wartości, a w szczególności intencjonalne odczucia ich wyższości 
lub niższości wartościowej. Te ostatnie akty intencjonalne niejako wyty
czają granice dla odczuwalnego przez nas świata wartości.

I otóż właśnie ten przedmiotowy świat wartości odczuty przez 
dany podmiot w swej hierarchicznej strukturze, dany w przeżyciu emo- 
cjonalno-poznawczym tego podmiotu, nosi u Schelera nazwę etosu. Bez 
trudu dostrzegamy bliski związek etosu z ową „idealną istotą wartościową” 
osoby, która stanowiła główny przedmiot naszych dociekań w ciągu po
przedniego rozdziału, a którą odtąd będziemy nazywać po prostu ideałem 
osobowym5. Według Schelera bowiem na ideał osobowy składają się te 
wszystkie wartości, które są dane w emocj onalno-poznawczym przeżyciu 
danego podmiotu osobowego. W istocie swojej jest to więc właśnie etos 
tej osoby. Jednakże sama nazwa „etos” wskazuje nam na to szczególne 
znaczenie etyczne, jakie posiada ów świat wartości przeżywany przez 
daną osobę. Przede wszystkim więc kiedy mówimy o etosie, wówczas 
mamy na myśli ów świat wartości przeżywany w jego hierarchicznej 
strukturze, tak jak  go wyznaczają odnośne akty intencjonalnego odczucia 
wyższości i niższości wartościowych. Właśnie bowiem przez tę swoją 
hierarchiczną struk tu rę  — jak wiemy — daje on odnośnej osobie spo
sobność do przeżywania samych wartości moralnych, które pojawiają 
się w przeżyciu osoby przy urzeczywistnianiu wartości zgodnie z ich 
hierarchiczną struk turą. Samo pojęcie ideału osobowego niczego nam  
jeszcze nie mówi o etycznej prawidłowości przeżywania tych wartości, 
k tóre o tym  ideale osobowym stanowią. Natomiast pojęcie etosu określa 
tę wartość ze względu na znaną nam już prawidłowość pojawiania się 
wartości moralnych w przeżyciu danego podmiotu. I dlatego w systemie 
Schelera etos posiada tak wielkie znaczenie.

Etos możemy rozumieć wobec znanych już założeń Schelera dwojako: 
w znaczeniu szerszym oraz w znaczeniu ściślejszym. W znaczeniu szerszym 
stanowią etos te  wszystkie wartości przedmiotowe, które przeżywane 
w swojej hierarchicznej skali dają sposobność do pojawiania się w przeży
ciu samych wartości moralnych. Ponieważ jednak te ostatnie pojawiają się 
również w przeżyciu emocjonalno-poznawczym tak jak i wszystkie inne 
wartości przedmiotowe, stąd możemy je również zaliczyć do etosu. Będzie

5 W rozdziale poprzednim, gdzie chodziło o wyjaśnienie pojęcia „idealna istota 
wartościowa", posługiwaliśmy się tą formą, ażeby nie wprowadzać pomieszania 
z „ideałem", który tam posiadał inne znaczenie. Odtąd natomiast, po wyjaśnieniach 
danych w rozdziale poprzednim, możemy już bez obawy nieporozumienia używać 
zamiast długiej formy „idealna istota wartościowa" osoby, która jest dokładnym 
tłumaczeniem z niemieckiego, po prostu formy „ideał osobowy".
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to  wówczas etos w znaczeniu ściślejszym, obejmujący całokształt przed
miotowej treści emocjonalno-poznawczego przeżycia osoby z wartościami 
moralnymi włącznie.

Scheler zakłada, że etos może podlegać zmianom. Jest to zawsze 
następstwem  podmiotowego współczynnika, który dla fenomenologicznego 
ujęcia wartości posiada zasadnicze znaczenie. Podmiotowe uwrażliwienie 
na wartości może ulegać zmianom. Zmiany te  polegają na tym, że inne 
wartości pojawiają się w przeżyciu podmiotu. Pojawiają się one inaczej, 
tzn. w innym zestawieniu hierarchicznym: wartości uprzednio stawiane 
wysoko spadają w przeżyciu, a na odwrót podnoszą się te, które uprzednio 
były stawiane nisko. Pozostaje to zawsze w związku z odkryciem nowych 
dziedzin wartości, co według Schelera zawsze zawdzięczamy miłości. Ta 
pewna względność etosu nie dotyczy samego porządku przedmiotowego 
wartości, zachodzi ona tylko w porządku fenomenów tam, gdzie wartość 
ujawnia się w przeżyciu odnośnych podmiotów. I dlatego Scheler widzi 
w  takiej względności tylko pewien „perspektywizm” wartości, który 
pozwala się pogodzić z dobrze pojętą etyką absolutną. Albowiem bez
względnie zupełny świat przedmiotowych wartości nie może się bez reszty 
ujawniać w przeżyciu jednego podmiotu, ani nawet w przeżyciu jakiejś 
jednej historycznej epoki ludzkości. Ujawnia się stopniowo, to zaś stop
niowe ujawnianie się jego łączy się właśnie ze zmianami etosu. Ujawnie
nie bowiem nowych wartości, które bywają przeżywane jako wyższe, 
musi prowadzić do zrelatywizowania etosu dawniejszego. Oczywiście, 
w miarę jak w odczuciu danego podmiotu czy też w zbiorowym odczuciu 
danego środowiska historycznego ujawniają się nowe wartości, jak  hie- 
rarchizują się wedle nowych wzajemnych stosunków wyższości i niższości, 
w miarę tego również i pojawianie się w przeżyciu wartości moralnych 
ulega zmianom. Stale bowiem jest ono związane z aktualnym  zhierarchizo
waniem świata wartości w przeżyciu. Tak zmiany etosu w znaczeniu 
szerszym muszą pociągać za sobą zmiany etosu w znaczeniu ściślejszym. 
Zmieniają się konkretne warunki przeżywania dobra i zła właśnie dlatego, 
że sama ich ogólna zasada pojawiania się w przeżyciu jest zawsze ta 
sama, podczas gdy świat wartości dany w przeżyciu poszczególnych pod
miotów i poszczególnych środowisk ulega zmianom.

Za najważniejszą pośród zmian etosu uważa Scheler, jak  to już wiemy 
ze wstępu, jego wzrost. Ponieważ wzrost etosu dokonuje się przez miłość, 
dlatego Scheler przypisuje go zawsze działalności geniusza religijno- 
m oralnego6. Jest to bowiem geniusz „serca” , człowiek, którego emocjo-

* Por. op. cit., s. 316. Die radikalste Form von Erneuerung und W achstum  des 
E thos ist die in und kra ft der Bewegung der Liebe sich vollzierende Entdeckung  
und Erschliessung „hóherer“ W erte (zu den gegebenen). und zwar an erster S telle
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nalne uwrażliwienie na wartości odsłania przed ludzkością nowy świat 
wartości w nowej hierarchicznej strukturze, jednym  słowem: nowy etos. 
Za największego geniusza serca uważa Scheler za Pascalem Jezusa Chry
stusa 7, zaś kazanie na górze podaje jako najlepszy przykład historycznego 
przeobrażenia etosu 8.

Rozumiemy już teraz dobrze, dlaczego Scheler, który etos i jegO' 
historyczne zmiany uważa za najgłówniejszy nu rt życia ludzkiego i ludz
kich dziejów 9, wyraża się, że dla wszelkiej etyki jej pełne zadanie, 
istotny warunek jej doskonałości, polega na odkrywaniu wewnętrznej 
prawidłowości m iłości-nienawiści10. Wobec przedstawionych powyżej za
łożeń jest to oczywiste, skoro miłość otwiera przed emocjonalno-poznaw- 
czym przeżyciem osobowego podmiotu świat wartości, które stanowią 
jego osobowy ideał, jak to wiemy z dociekań poprzedniego rozdziału 
oraz jego etos, tzn. treść moralnych przeżyć osoby i osób. Etos bowiem 
posiada swój właściwy sens zawsze tylko w odniesieniu do środowiska 
osób. I w takim tylko środowisku spełnia swe moralne zadanie zasada 
naśladowania, dzięki której osoba przyswajając sobie treść ideału oso
bowego mistrza-wzoru upodabnia się doń w etosie. Dlatego to Scheler 
ideę naśladowania określa jako prawo powstawania i rozszerzania się 
panującego etosu n .

Tak więc według Schelera zadaniem właściwym etyki jest ująć etos, 
etos panujący i zm ienny12; a więc też dostosować się do jego zmian.

innerhalb der Grenzen der ersten der W ert-M odalitdten, die w ir aufgefiihrt ha tten , 
und dann fortlaufend in den ubrigen. Es ist der sittlich-religióse Genius, in dem  
sich also das W ertreich ó fjnet. M it einer solchen Variation w erden von sglbst die 
Vcrzugsregeln zwischen den aiten und neuen W erten andere, und so wenig die  
Vorzugsregeln zw ischen den allen W erten und dereń beiderseitige O bjektivita t tan - 
giert sein miissen, wird doch das altere W ertreich in seiner Gesamtheit hierdurch 
r elativiert.

7 Por. op. cit., s. 260; zwłaszcza zdanie: Die Person, die diese „ordre du coeur" 
am  m eisten und vollstdndigsten erfasst und gelebt habe, ist ihm  Jesus Christus.

8 Por. op. cit., s. 316; Ich kenne kein  grandioseres Zeugnis fu r  eine solche 
Neuerschliessung eines ganzen Wertbereiches, die das altere Ethos relativiert, ais 
die Bergpredigt, die auch in der Form ais Zeugnis solcher Neuerschliessung und 
Relativierung ihrer dlteren „G esetzes-w erte“ sich iiberall kundgibt: „Ich aber sage 
Euch.

9 Por. op. cit., s. 316: Die innere Geschichte des Ethos selbst, diese zentralste  
Geschichte in  aller Geschichte...

10 Por. op. cit., s. 269‘ In  der A ufdeckung der Gesetze von Liebe und Hass, die 
h im ich tlich  der S tu fe  -der Absolutheit, der Aprioritat und Ursprunylichkeit die 
Gesetze des Vorziehens und die Gesetze zwischen den ihnen korrespondierenden  
W ortgualitaten noch iiberragen, wiirde sich daher alle E lhik vollenden.

11 Por. op. cit., s. 596.
18 Por. op. cit., s. 318 nn.
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Etyka jako zbiór pojęciowych twierdzeń, zbudowany przy pomocy rozu
mowej logiki jest według Schelera narzędziem zasadniczo niewspółmier
nym wobec tych zadań, które przed nią stoją. Etos bowiem to świat 
wartości dany tylko właściwie w emocjonalno-poznawczym przeżyciu. 
Wszelkie przeniesienie tego świata w porządek logicznych pojęć i rozu
mowań jest zawsze ze szkodą dla jego żywej istoty. I dlatego też fakt 
„naukowego” opracowywania odnośnej etyki jest zawsze pewnym zja
wiskiem schyłkowym, dowodem na to, że same wartości etosu straciły 
już na swej pierwotnej żywotności, skoro usiłuje się „logicznie” je  wypro
wadzać z jakichś rozumowych założeń. Scheler wyklucza w takiej etyce 
naukowej wszelką możliwość krytyki panującego etosu. Musi się ona 
do niego w całej swej logicznej strukturze tylko dostosować.

Inaczej niż etykę „naukową” ocenia Scheler etykę filozoficzną. Ta 
ostatnia bada naprzód krytycznie odnośną etykę stosowaną w świetle 
panującego etosu. Etyka stosowana zawsze towarzyszy każdemu etosowi. 
Jest to zbiór zasad moralnych, które ludzie danego środowiska po prostu 
stosują w życiu. Ocenić krytycznie, o ile żywe treści tej etyki stosowanej 
pozostają w zgodzie lub też w konflikcie z etosem, to zadanie etyki 
filozoficznej. Ma ona jednak drugie jeszcze zadanie: poddaje krytyce 
wartości danego etosu „w świetle czystych wartości etycznych” tak  jak 
one same są dane, a więc niezależnie od aktualnego ich związku z takim 
światem przedmiotowych wartości, przy których realizacji pojawiają się 
w konkretnych przeżyciach.

2. Naświetliliśmy schelerowski pogląd na zadania i możliwości etyki 
głównie w tym  celu, ażeby w pełni uwydatnić przeważającą rolę etosu 
w systemie Schelera. Etos nie jest jeszcze etyką, stanowi on natomiast 
duszę wszelkiej etyki. Te wartości, k tóre się nań składają, to  wartości 
żywe, dane jako treść przeżycia, w przeżyciu zhierarchizowane. Emocjo- 
nalno-poznawcze przeżycie tych wartości stanowi jedyną formę, w której 
są one sobą i w której stanowią nie tylko o „idealnej istocie wartościo
w ej” osobowego podmiotu, ale o jego wartości moralnej. Ściśle się jednak 
wyrażając i stosując się do tych możliwości, do jakich daje nam prawo 
fenomenologia Schelera, możemy powiedzieć, że etos daje nam podstawy 
do sądu nie o moralnej wartości osoby, ale tylko o tych wartościach 
moralnych, które dana osoba przeżywa, a w każdym razie może prze
żywać. I otóż mając przed oczyma wykład Schelera o możliwościach 
etyki, musimy wnioskować, że te wartości etyczne nie dadzą się w żaden 
sposób postawić poza przeżyciem i współmiernie uprzedmiotowić. S tw ier
dzamy natomiast, że w Ewangelii oraz w innych objawionych źródłach 
etyki chrześcijańskiej same wartości etyczne są postawione poza prze
życiem i uprzedmiotowione w nauczaniu Jezusa Chrystusa i Kościoła.
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Postaram y się udowodnić to twierdzenie zwracając się do wymienionych 
źródeł.

Według Schelera Jezus Chrystus jest największym geniuszem reli
gijno-moralnym, geniuszem serca, który przez swój osobowy ideał otwo
rzył przed ludźmi współczesnymi sobie i późniejszymi nowy, najwyższy 
■etos. Etos ów rozprzestrzenia się na zasadzie naśladowania Chrystusowego 
wzoru, stając się treścią emocjonalno-poznawczego przeżycia coraz to 
nowych ludzi, którzy zwracają się miłością do osoby Mistrza-Wzoru. 
Pozostając przy założeniach Schelera musielibyśmy całą etyczną treść 
Ewangelii sprowadzić do osobowego przeżycia wartości ze strony Jezusa 
Chrystusa oraz Jego uczniów i naśladowców. Ewangelia więc o tyle 
zawierałaby etyczną treść, o ile przedstawia wartości przeżywane przez 
Jezusa Chrystusa oraz Jego uczniów i naśladowców, lub też inaczej się 
wyrażając — o ile odzwierciedla nam przeżywanie wartości ze strony 
Jezusa Chrystusa, Jego uczniów i naśladowców. Takie jednak postawienie 
sprawy nie godzi się z faktyczną treścią Ewangelii oraz innych źródeł 
etyki chrześcijańskiej. Pismo św. Nowego Testamentu zawiera opis życia 
Jezusa Chrystusa, z którego dowiadujemy się o wielu Jego czynach, 
aktach wewnętrznych lub zewnętrznych posiadających wartość moralną, 
tzn. o Jego modlitwie, miłości nieprzyjaciół, dobroci względem innych 
ludzi, prawdomówności, męstwie itp. Jednakże sam ten opis Jego czynów 
nie inform uje nas jeszcze dostatecznie o tym  świecie wartości, który 
Jezus w swych czynach urzeczywistniał, a innym zostawił jako wzór 
do urzeczywistniania. Osobisty przykład Jego życia stanowił taki wzór 
d la ludzi, którzy Go otaczali. Ale i oni potrzebowali nieraz przedmio
towego określenia tych wartości, ku którym  poszczególne czyny życia 
Chrystusowego się zwracały. Inaczej nie pojęliby właściwej moralnej 
treści wielu Jego czynów, np. Jego ubóstwa, ofiary, czy też moralnej 
wartości dziewictwa. I dlatego Jezus te wartości, które stanowiły przed
m iot Jego czynów, określał im w nauczaniu. Stawiał je  przez to poza 
przeżyciem i podawał w formie przedmiotowej. Bez takiego uprzedmio
towienia ani współcześni, ani późniejsi uczniowie gotowi do naśladowania 
Chrystusa nie znaliby tak dokładnie tego świata wartości, k tóry On 
przeżywał i urzeczywistniał, a im przekazał jako zadanie do urzeczy
wistnienia.

Poza tym  jednak Jezus Chrystus był nie tylko wielkim wzorem 
osobowym do naśladowania, ale był też prawodawcą etycznym 13, głosił 
•całej ludzkości wolę Boga. I dlatego oprócz tego świata wartości, który 
sam urzeczywistniał w swoim życiu, stwarzając wzór moralnej dosko

15 Nauka Kościoła w tym wzglądzie została określona na soborze trydenckim 
<por. Denz., 828—831).
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nałości, określał również zasadnicze i ogólne wartości moralne, które 
każdemu człowiekowi są nieodzownie potrzebne do osiągnięcia żywota 
wiecznego. Jeśli więc sprowadzilibyśmy całą etykę chrześcijańską do 
naśladowania osobowego wzoru, jakim jest Jezus Chrystus, wówczas nie 
wyczerpiemy w pełni etycznej treści źródeł objawionych. Zawiera się 
bowiem w etyce chrześcijańskiej wiele takich treści o ogromnym ogólno
ludzkim znaczeniu, które bezpośrednio w samych przeżyciach Chrystusa- 
Wzoru się nie ujawniają. Tak więc ponad wszelką wątpliwość próba 
oparcia etyki chrześcijańskiej na "zasadzie osobowego ideału Jezusa Chry
stusa oraz naśladowania Jego Wzoru nie obejmuje całokształtu etycznej 
treści objawionej. Zasada ta okazuje się za wąska. Musimy się oprzeć 
również na nauczaniu Jezusa Chrystusa, musimy się na nim oprzeć nawet 
przede wszystkim, skoro jako ludzie wierzący przyjmujemy, że w nim 
jest zawarta etyczna treść objawiona. Ona stanowi przedmiot naszej 
wiary a wobec tego religijną i nadprzyrodzoną zasadę naszego postę
powania. Osobowy zaś wzór, jakim jest Jezus Chrystus, spełnia nie
ustannie swą ogromną rolę moralno-wychowawczą, która żadną miarą 
nie osłabia jego misji prawodawczej. Kiedy Jezus naucza jako pra
wodawca posłany od Boga, wówczas te wartości moralne, które głosi, 
zostają ujęte w przedmiotowe formuły przykazań, rad, zaleceń. W roz
dziale o powinności będziemy mieli sposobność wykazać, że formuły tego 
rodzaju mogą zawierać wartości moralne uprzedmiotowione, zobiekty
wizowane, jakkolwiek Scheler twierdzi, że nakaz i wartość wzajem
nie się wykluczają.

W ten sposób Ewangelia jest nie tylko etosem w ujęciu schelerowskim, 
ale jest wielkim systemem wartości moralnych uprzedmiotowionych. 
I właśnie te wartości moralne określone w źródłach chrześcijańskiego 
objawienia w sposób przedmiotowy stają się treścią urzeczywistnienia 
ze strony ludzi różnych czasów, różnych środowisk kulturalnych i cywi
lizacyjnych, w różnych systemach ekonomiczno-materialnych. Scheler zna 
to zjawisko, które tworzy żywą tradycję moralności chrześcijańskiej. 
Określa je on jako proces przystosowywania się tego samego etosu do 
różnych, zmieniających się warunków historyczno-środowiskowych 14. Mo
żemy przyjąć, że etyczne wartości chrześcijańskie zostały przedmiotowo 
określone w związku z nowym „etosem”, na tle osobowego Ideału, gdy 
potrzeba pójścia za Jego wzorem dojrzewała w wielu ludziach. Tym 
bardziej jednak musimy stwierdzić, że to określenie chrześcijańskiego 
świata wartości moralnych jest ściśle związane z wyraźnym ustaleniem 
stosunku, jaki zachodzi pomiędzy wartością moralną a nadprzyrodzonym 
porządkiem dóbr.

14 Por. op. cit., s. 311.
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Wiemy już z poprzedniego rozdziału, że wedle nauki Jezusa Chrystusa 
doskonałość moralna osoby ludzkiej pozostaje w realnym  stosunku do 
najwyższej doskonałości Boga. Człowiek przez dobroć moralną swoich 
czynów wchodzi w realny stosunek do Boga jako Dobra nadprzyro
dzonego oraz źródła całego nadprzyrodzonego świata dóbr 15. Objawieniem 
tego stosunku przeniknięta jest cała Ewangelia. Najwyraźniej zawiera 
się ono w nauce ośmiu błogosławieństw (Mt 5, 1—12). Każde z tych 
błogosławieństw określa jakiś rys moralnej doskonałości, którym  odzna
czać się mają uczniowie Chrystusowi. Błogosławieni zaś są dlatego, że 
tem u moralnemu dobru ich osoby i czynów odpowiada dobro, które 
przychodzi ze strony Boga. Jest ono przeto nadprzyrodzone, np. dobro 
synostwa Bożego, dobro oglądania Boga, dobro królestwa niebieskiego itp. 
Jezus Chrystus objawia ludzkości przedmiotowy świat nadprzyrodzonych 
dóbr i określa przedmiotowy stosunek pomiędzy moralnym dobrem czy
nów ludzkich, a tam tym  światem dóbr. I właśnie dlatego mamy tym  moc
niejszą podstawę, aby twierdzić, że w objawionych źródłach etyki chrześci
jańskiej same wartości moralne są określone jako przedmiotowe. Tylko 
bowiem jako przedmiotowe mogą pozostawać w realnym  stosunku do dóbr 
porządku nadprzyrodzonego, które również są objawione jako realne 
i przedmiotowe.

3. Czy system Schelera nadaje się do ujęcia tych przedmiotowych 
stosunków pomiędzy dobrem (względnie złem moralnym) a nadprzyro
dzonym światem  Bożych dóbr? Pytanie to leży na głównej linii naszych 
dociekań w niniejszej pracy: o ile system Schelera może być odpowiedni 
do in terpretacji etyki chrześcijańskiej?

Fenomenologiczny system Schelera zawiera pojęcie d o b ra16. Dobro 
według niego jest ściśle związane z wartością, jest niejako osadzone 
na wartości w tym  znaczeniu, że wartość „kieruje syntezą poszczególnych 
jakości, które składają się na dane dobro”. Na skutek tego dobro ma 
zawsze pewną „strukturę rzeczową”, ale w swej głębi przeniknięte jest 
do głębi wartością, na „rzecz” nie ma w nim miejsca. Ponieważ zaś

15 Por. M e i n e r t z ,  op. cit., s. 80: Es ist ein M issverstandnis, diese norm ative  
Abhangigkeit vom  G otteswillen ais „H eteronomie“ herabsusetzen. Denn G ott tr itt 
dem  Menschen n icht ausserlich ais Herrscher m it einem  W illen der W illkiir gegenii- 
ber, sondern er ist m it dem  hóchsten sittlichen Gut identisch, ein W ille ist die 
„ V ollkom m enheit‘ selbst, in dem  persónlichen Vatergott ist die dem  tie fsten  Sinn 
des M enschenlebens entsprechende S ittlichkeit verankert. N ur vom  sittlichen  
G ottesgedanken aus ist iiberhaupt das Gottesreich zu verstehen (vgl. oben S. 43 f.j. 
Der allein gute Gott (Mat 19, 12), der gute Gaben austeil (Mat 7, 11; 20, 15), verlangt 
von seinen Kindern, dass sie gute M enschen (Mt 12, 35) oder gerechte Menschen 
(M at 13, 43; 25, 37) seien. Fur den E intritt ins Gottesreich w ird eine bestim m te Hal- 
iung vorausgesetzt, die sich in  einem  G ott wohlgefdlligen Leben auswirkt: „Wie 
der gute Baumgute Friichte bringt” (Mt 7, 17 f; 12, 33).

16 Por. op. cit., s. 15 nn.

4 — O cen a  m o ż liw o śc i 49



wartość dana jest zawsze jako fenomen w emocjonalno-poznawczym prze
życiu, wobec tego i dobra nie można również oddzielić od treści przeżycia. 
Tak więc przy fenomenologicznych założeniach znamy zawsze tylko o tyle 
świat dóbr, o ile są ujawnione w przeżyciu, znamy go w pozycji inten
cjonalnej. W tej pozycji i w tym  charakterze jest to właśnie świat 
wartości. Dobro zaś jest tylko jak gdyby projekcją wartości danej w  pod
miotowym przeżyciu w stronę przedmiotu. Scheler pisze, że dobru za
wdzięcza wartość swój przedmiotowy i realny charakter. I właśnie ta 
wartość jako przedmiotowa kształtuje dobro z samej swojej istoty, nie 
przez dodanie „wartości” do „rzeczy”. Dla „rzeczy” bowiem jak stwier
dziliśmy, nie ma miejsca w dobru. Tak więc fenomen — przeżycie 
wartości, jakkolwiek stanowi intencjonalne ujęcie przedmiotowej war
tości, to jednak nie uprawnia nas do wejścia w sam przedmiotowy świat 
wartości ani też w przedmiotowy porządek dóbr. Według teorio-poznaw- 
czych założeń fenomenologii poznajemy świat ten tylko o tyle, o ile 
jest „dany” w przeżyciu. O tyle też tylko ujmujemy zachodzące pomiędzy 
wartościami i dobrami stosunki i związki. Czy te  stosunki i związki 
pomiędzy wartościami, które dane są w treści oglądowego przeżycia emo
cjonalnego jako aprioryczne, to już wszystkie stosunki i związki zacho
dzące ponrędzy przedmiotowymi wartościami i przedmiotowymi dobrami? 
W szczególności zajmuje nas tutaj pytanie: czy i o ile w treści emo- 
cjonalno-poznawczego przeżycia odzwierciedlają się a priori te  stosunki, 
jakie zachodzą pomiędzy przedmiotowymi wartościami moralnymi a do
brami porządku nadprzyrodzonego? Będziemy szukali odpowiedzi .pa to 
pytanie w czwartym rozdziale niniejszej części rozprawy.

W wyniku zaś dotychczasowych dociekań jedno jest pewne: przy 
pomocy fenomenologicznych założeń systemu Schelera nie potrafim y ująć 
ani wartości etycznych jako przedmiotowych, ani ich przedmiotowego 
stosunku do Boga oraz dóbr porządku nadprzyrodzonego. Inna rzecz,
o ile potrafimy je ująć w treści odnośnych przeżyć jako pewien porządek 
fenomenów. Stwierdzamy, że w źródłach Objawienia chrześcijańskiego 
zarówno wartości moralne są ustawione przedmiotowo i ich stosunek 
do dóbr nadprzyrodzonych również jest uprzedmiotowiony. A zatem 
system Schelera właśnie z racji swoich fenomenologicznych założeń nie 
nadaje się do interpretacji etyki chrześcijańskiej, nie potrafi bowiem 
ująć tego porządku dóbr, z jakim spotykamy się w źródłach objawionych 
oraz zachodzących w jego obrębie stosunków i zależności w samej ich 
przedmiotowej istocie.

System fenomenologiczny ukazuje nam wartość moralną w „pozycji” 
intencjonalnej, dobro i zło jako szczególne treści przeżyć emocjonalno- 
poznawczych. Powstaje pytanie o znaczeniu zasadniczym: czy w etyce 
chodzi o dobro i zło jako szczególną klasę wartości fenomenów, tj. danych
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intencjonalnie w treści emocjonalno-poznawczego przeżycia, czy też chodzi
0 samo realne przedmiotowe dobro lub zło ludzkich aktów oraz ludzkiej 
osoby? W etyce chrześcijańskiej tak jak ją  musimy rozumieć na podstawie 
objawionych źródeł z pewnością chodzi o to drugie. Jeśli zaś w etyce 
chodzi o samo przedmiotowe dobro lub zło ludzkich czynów oraz ludzkiej 
osoby, wówczas system fenomenologiczny Schelera nie nadaje się do in ter
pretacji takiej etyki. I dlatego też w systemie etycznym Schelera stw ier
dzamy taki przerost etosu. Jest to proste następstwo czysto intencjo
nalnego ustawienia wartości etycznych. Takie zaś ustawienie jest nie
odzownym następstwem fenomenologicznych założeń teorio-poznawczych.

Stwierdziliśmy, że Scheler uzależnia etykę od etosu. Musi się ona 
ściśle stosować do jego treści i nastawiać wedle jego zmian. Jedynie 
tylko etyka filozoficzna może stanąć ponad etosem i przeprowadzić jego 
krytykę „w świetle czystych wartości etycznych”. Dosłownie: może ona 
poddać „mniemaną” oczywistość etosu danego okresu krytyce ze strony 
wartości etycznych oraz ich stosunków, tak jak one same w sposób 
„czysty” są dane 17. W etyce filozoficznej zatem wartości etyczne muszą 
być dane same, więc niezależnie od jakiegokolwiek etosu (bo właśnie 
etos ma być poddany krytyce), a więc niezależnie od intencjonalnego 
przeżycia tych wartości, które w ten etos wchodzą. Należy przeto wnosić, 
że system etyczny Schelera, który przy swoich fenomenologicznych zało
żeniach z zasady wiąże wartości etyczne z wartościami pewnego etosu, 
nie może nam ujawnić owych „czystych” wartości etycznych. Jeżeli 
ogólny system wartości ujmiemy fenomenologicznie, wówczas również 
„dobro” i „zło” — wartości etyczne muszą się znaleźć w „pozycji” inten
cjonalnej. Czy w takiej pozycji intencjonalnej wynikłej z fenomeno
logicznych założeń całego systemu możemy w ogóle znaleźć samo dobro
1 zło, na którym  opiera się etyka filozoficzna w swojej krytyce wszelkiego 
etosu? Z takim  pytaniem  wkraczamy w drugą fazę naszych dociekań 
w  tym  rozdziale, którego ty tu ł mówi w ogólności o wartościach etycznych.

to) S y s t e m  S c h e l e r a  j a k o  p r ó b a  e t y k i  o b i e k t y w i s t y c z n e j

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dociekania poprzedzające, chociaż 
zasadniczo skierowują się do rozwiązania głównego problemu pracy, tzn. 
do określenia odpowiedniości systemu etycznego Maksa Schelera do in ter
pretacji etyki chrześcijańskiej, stawiają nas wobec zagadnień, które do
tyczą samej struk tu ry  tego systemu właśnie jako etycznego. Zagadnienia

17 Por. op. cit., s. 320: ...wo sie diese „gemeinten“ Evidenzen des Ethos der Zeit 
selbst noch an den puren Selbstgegenheiten sittlicher W erte und W ertverhaltnisse 
■einer K ritik  unterw irfl.
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te wyrastają przy sposobności krytycznej analizy porównawczej, jak
kolwiek bowiem etyka chrześcijańska badana w świetle swoich obja
wionych źródeł stanowi tylko przedmiot uboczny naszych dociekań, w tej 
pracy, to jednak musi ona rzucać ze swej strony pewne światła na sam 
system schelerowski, musi nam pomagać do wykrywania właśnie jego 
„etycznej” struktury, jej zalet i wad. Pytanie, które zrodziło się przy koń
cu poprzedzającej fazy dociekań: czy w systemie o założeniach fenomeno
logicznych, w którym  wartości etyczne muszą pozostać w pozycji intencjo
nalnej, możemy w ogóle znaleźć samo dobro i zło, tj. czyste wartości etycz
ne — wchodzi w sam rdzeń naszych dociekań, jako problem zasadniczy, na 
który w dalszym ciągu szukać będziemy odpowiedzi.

1. Bezpośrednio postawmy problem w sposób następujący: Stwier
dziliśmy, że z powodu fenomenologicznych założeń swego systemu Scheler 
ujm uje dobro i do, tj. wartości etyczne tylko w treści emocjonalno- 
poznawczego przeżycia osoby. Pytanie pierwsze: Czy jednak mimo tego 
nie realizuje on w swoim systemie w wystarczający sposób postulatu 
etyki obiektywnej, skoro wedle zasadniczego twierdzenia jego systemu 
wartość etyczna pojawia się przy urzeczywistnianiu wartości przedmio
towych? Wykazuje zatem system Schelera wyraźne tendencje obiekty- 
wistyczne. Pytanie drugie: Czy wobec takich tendencji obiektywistycz- 
nych, takiego związania wartości etycznej z przedmiotową, system 
schelerowski nadaje się, mimo trudności wynikłych z jego założeń feno
menologicznych, do interpretowania etyki chrześcijańskiej? Stawiamy 
sobie więc w niniejszej fazie dociekań dwa pytania, które są ze sobą 
powiązane w ten sposób, że musimy ustalić, na czym polega obiektywizm 
systemu Schelera, a równocześnie zbadać, na czym polega obiektywizm 
etyki chrześcijańskiej w tym  celu, aby móc określić odpowiedniość 
względnie nieodpowiedniość systemu schelerowskiego do interpretowania 
etyki chrześcijańskiej.

O przedmiotowości systemu Schelera zdaje się świadczyć ta okoliczność, 
że pojawianie się wartości moralnych w przeżyciu wiąże z urzeczywistnia
niem wartości przedmiotowych. Zaraz jednak musimy stwierdzić, że to 
urzeczywistnienie samo w sobie nie jest jeszcze ani dobre ani złe. Według 
Schelera jest ono tylko przeniknięte przedmiotową wartością, do której 
się zwraca. Akt wewnętrzny czy też zewnętrzny biegnie więc w kierunku 
przedmiotowej wartości. Fenomenolog stwierdza tę dążność oraz jej 
wewnętrzne skierowanie ku wartości przedmiotowej. Natomiast niczego 
nam nie mówi, czy dążność ta jest przeniknięta wartością moralną pozy
tywną czy też negatywną. Wartość ta  dla fenomenologa pojawia się 
tylko „przy sposobności” (auf dem Rucken) tego dążenia w treści osobnego 
przeżycia emocjonalno-poznawczego, osobnego intencjonalnego odczucia. 
Tworzy zatem osobny fenomen. Czy te  dwa fenomeny: fenomen dążenia
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do przedmiotowej wartości oraz fenomen przeżycia „dobra” względnie 
„zła” łączą się gdzieś w przedmiotową jedność? I czy jest to właśnie 
przedmiotowa jedność tego aktu, w którym  się taką właśnie urzeczy
wistnia wartość? Na te  wszystkie pytania nie znajdujemy odpowiedzi 
w systemie Schelera. Na podstawie charakterystycznego zbiegu feno
menów dążenia oraz przeżycia „dobra” czy „zła” nie możemy niczego 
twierdzić o wewnętrznym, istotowym dobru czy złu tego dążenia. 
Chcenie jest jedną z postaci dążenia — o wewnętrznym dobru czy złu 
chcenia, wewnętrznego aktu woli, tak samo zresztą jak i zewnętrznego 
czynu, nie możemy niczego twierdzić na podstawie samego zbiegu 
fenomenów.

Otóż wtedy tylko możemy uznać odnośny system etyczny za obiekty- 
wistyczny, jeżeli stworzy nam podstawy do tego, abyśmy dane urze
czywistnienie, dany akt wewnętrzny lub zewnętrzny mogli określić jako 
moralnie dobry lub zły, jeżeli więc umożliwi nam orzekanie dobra lub 
zła etycznego o samych aktach względnie o samych osobach te  akty 
spełniających.

Czy jednakże Scheler, mimo że jego fenomenologiczny system zasad
niczo inform uje nas tylko o zbiegu fenomenów urzeczywistniania wartości 
przedmiotowych np. w chceniu oraz fenomenów przeżywania „dobra” 
czy „zła” , nie umożliwia nam tego orzekania dobra czy też zła etycznego
o samych aktach przez to, że określa bardzo wyraźnie warunki, w których 
to dobro lub zło pojawia się w treści fenomenów? Scheler mianowicie, 
jak  to już przytaczaliśmy w poprzedzających dociekaniach tego rozdziału, 
wiąże pojawianie się dobra lub zła przy sposobności urzeczywistniania 
wartości przedmiotowych z hierarchiczną pozycją, jaką te wartości mają 
w przeżyciu emocjonalno-poznawczym. Wiemy, że z urzeczywistnieniem 
wartości poznanej jako najwyższa lub też wyższa wiąże się fenomen 
„dobro” w znaczeniu bezwzględnym lub względnym, zaś z urzeczywistnia
niem wartości poznanej jako niższa lub też najniższa wiąże się fenomen 
„zło” w znaczeniu względnym lub bezwzględnym.

Musimy zatem, ażeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, zbadać, czy 
sama pozycja hierarchiczna, sama aprioryczna wyższość lub też niższość 
wartości dana w intencjonalnym odczuciu może stanowić o dobru czy 
też złu moralnym odnośnego aktu wewnętrznego lub zewnętrznego, od
nośnego urzeczywistnienia tej wyższej lub niższej wartości. Ażeby prze
prowadzić to badanie uciekamy się do szczegółowej analizy. Wiemy, że 
Scheler przyjm uje aprioryczną hierarchię wartości opartą na samej ich 
istocie danej w oglądowo-emocjonalnym poznaniu. Według tej hierarchii 
np. wartości w italne są a priori wyższe od wartości zmysłowych, wartości 
zaś witalne są a priori niższe od duchowych. Tak więc np. zdrowie jako 
wartość należy do odmiany wartości witalnych, które są apriorycznie
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niższe od wartości duchowych, a jednak rozumna dbałość o zdrowie jest 
etycznie dobra, a niepotrzebne jego narażanie jest etycznie złe. Mamy 
już podstawą do twierdzenia, że dobro lub zło wiąże się z samym aktem 
urzeczywistniającym odnośną wartość przedmiotową niezależnie od hie
rarchicznej pozycji tejże wartości, wiąże srę z nim bezwzględnie. Stwier
dzamy dalej, że często człowiek musi poświęcić wartości niższe dla 
wyższych, np. życie dla dobra ojczyzny, ale często też musi poświęcić 
wartości wyższe dla niższych, np. studia dla ratowania zdrowia, i to 
w jednym i w drugim wypadku w imię dobra moralnego. Widzimy więc 
znów, że dobro lub zło odnośnych aktów nie zależy od samej pozycji 
hierarchicznej tych wartości przedmiotowych, które się w nich urze
czywistnia. Możemy wprawdzie powiedzieć, że człowiek, który oddaje 
się np. urzeczywistnianiu wartości „świętego” , przeżywa wartość wyższą, 
oddaje się czemuś doskonalszemu niż ten, który oddaje się np. wartościom 
zmysłowym. Niemniej również oddawanie się wartościom zmysłowym 
może być moralnie dobre, podczas gdy oddawanie się wartościom „świę
tego” (tak jak je  pojmuje Scheler) może być etycznie złe. Mamy zatem 
dość podstaw, ażeby twierdzić, że sama hierarchiczna pozycja odnośnej 
wartości dana w intencjonalnym odczuciu jako jej „wyższość” lub „niż
szość” nie wystarcza do określenia przedmiotowej wartości moralnej 
tego aktu wewnętrznego lub zewnętrznego, w którym  osobowy podmiot 
odnośną wartość przedmiotową urzeczywistnia chceniem lub czynem. 
Przedmiotowe dobro i zło moralne aktów jest niezależne od samej hierar
chicznej pozycji wartości urzeczywistnianej 18, ale zawiera się w tych 
aktach na jakiejś innej zasadzie. Wymieniona zaś zasada Schelera nie 
określa samego dobra lub zła moralnego aktów, określa tylko warunki po
jawiania się dobra lub zła jako szczególnej klasy wartości w treści przeżyć 
emocjonalno-poznawczych. Jest to więc zasada, która określa samą tylko 
prawidłowość przeżywania intencjonalnego wartości moralnych, natomiast 
do samych przedmiotowych wartości moralnych, do tego co jest dobre 
lub złe, żadną miarą nie dociera. A zatem dobra lub zła odnośnych aktów 
wedle niej żadną miarą nie możemy określać.

Scheler podaje jeszcze drugą zasadę podobnego gatunku, którą przy
toczyliśmy już w części I niniejszego rozdziału 19. Posiada ona znaczenie

18 Por. H i l d e b r a n d ,  M ax Scheler ais Ethiker: Bei der Bestim m ung des 
Verhdltnisses der W erte „Gut" und „Bóse“ za den iibrigen W erten lasst Scheler die 
ersteren w esenhaft in der Sphiire des Wollens an der Realisierung eines hóheren 
W ertes haften. Abgesehen davon, dass der au f der O bjektseite stehende W ert 
durchaus nicht ais ein „hóherer“ gegeben und intendiert zu sein braucht, ware nach 
dieser Behauptung der Bereich des Sittlichen eben auf jene engsten Grenzen 
beschrankt, dereń Durchbrechung gerade eines der H auptverdienste Schelers fu r  
die E thik darstellt.

'» Por. s. 53.
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drugorzędne. Skorośmy mianowicie naszym aktem  urzeczywistniającym 
skierowali się w stronę klasy wartości poznanej przez nas jako wyższa, 
wówczas w obrębie tej klasy możemy urzeczywistnić wartość pozytywną 
lub negatywną. „Dobro” łączy się zawsze z urzeczywistnieniem wartości 
pozytywnej, „zło” zaś z urzeczywistnieniem negatywnej. Jeżeli więc, np. 
zwracamy się aktem urzeczywistniającym w stronę wartości estetycznych, 
„piękno” stanowi w tej klasie wartość pozytywną, „brzydota” zaś wartość 
negatywną. A zatem urzeczywistnianie, tj. chcenie „piękna” stanowi 
bezpośrednią sposobność do pojawienia się w odczuciu wartości moralnej 
„dobro” , urzeczywistnianie zaś „brzydoty” sposobność do pojawienia się 
w odczuciu wartości moralnej „zło”. Niemniej bez trudu zgodzimy się 
na to, że samo w sobie chcenie „piękna” może być moralnie złe, podczas 
gdy samo chcenie „brzydoty” niczego nam jeszcze nie mówi o moralnej 
złości tego aktu, owszem może on być również etycznie dobry. Tak 
więc znowu stwierdzamy, że wymieniona zasada Schelera nie może dla 
nas stanowić podstawy do orzekania samego dobra względnie zła etycznego
0 odnośnych aktach wewnętrznych czy też zewnętrznych. Określa ona 
tylko prawidłowość emocjonalno-poznawczego przeżywania tych wartości, 
k tóre Scheler nazywa etycznymi, prawidłowość wedle której pojawiają 
się one w odczuciu intencjonalnym, a więc i w pozycji intencjonalnej.

Tak więc przy pomocy wymienionych zasad możemy opracować tylko 
różne postacie etosu, przechodząc od jego ujęcia w znaczeniu szerszym 
do jego ujęcia w znaczeniu ściślejszym20. Jednakże zadania etyki na tym 
się nie kończą, również bowiem i według Schelera etyka (filozoficzna) 
musi dokonywać kry tyki panującego etosu w świetle samego dobra i zła, 
tj. czystych wartości etycznych. Teraz już jesteśmy przekonani o tym, 
że system Schelera, w którym  wobec fenomenologicznych założeń dobro
1 zło pojawiają się tylko jako fenomeny intencjonalnego odczucia wartości 
przy sposobności fenomenów dążenia i chcenia, tj. urzeczywistniania 
wartości odczutych — nam tego czystego dobra i zła nie ujawni. Tym
czasem dla ujęcia pełnej, przedmiotowej problematyki etycznej nie mo
żemy się zatrzymać przy dobru i złu w treści fenomenów, w pozycji 
intencjonalnej, ale musimy pytać o samo przedmiotowe dobro i zło 
odnośnych aktów. Czy intencjonalne odczucie dobra i zła przy sposobności 
danego chcenia lub czynu daje nam wystarczającą podstawę do tego, 
aby twierdzić z całą pewnością, że samo w sobie owo chcenie lub też 
ów czyn są moralnie dobre? W całym systemie Schelera podstawy po 
temu brak. Zawiera on, jak stwierdziliśmy, niewątpliwe tendencje obiek- 
tywistyczne, szuka źródeł moralności aktów po stronie przedmiotu, nie
mniej nie stwarza wystarczających podstaw, na których można by oprzeć

20 Por. s. 43.
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samą przedmiotową wartość moralną. I tu taj obiektywizm jego załamuje 
się. Musimy badać przyczyny tego załamania i śledzić i ego następstwa.

2. Uzyskaliśmy już odpowiedź na pierwsze z pytań postawionych na 
początku niniejszych rozważań. Przy pomocy analizy porównawczej odpo
wiednich źródeł etyki chrześcijańskiej musimy w dalszym ciągu ustalać 
stopień odpowiedzialności systemu Schelera do interpretowania tej etyki.

Stwierdziliśmy już uprzednio, że wedle objawionych źródeł etyki 
chrześcijańskiej akty ludzkie pozostają w realnym  stosunku do Boga jako 
najwyższej doskonałości. Stosunek ten jest bądź pozytywny, bądź też 
negatywny w zależności od tego, czy odnośne akty są moralnie dobre 
czy moralnie złe. Pytam y: przez co te akty są moralnie dobre lub złe. 
Innymi słowy: od czego zależy to, że jedne są dobre a drugie złe, od 
czego zależy ich przedmiotowa wartość moralna? Stwierdzamy, że zależy 
przede wszystkim od ich przedmiotowej treści. Odwołajmy się do kilku 
przykładów: W kazaniu na górze Jezus Chrystus zaleca unikanie przysięgi 
(Alt 5, 33—37). Dlaczego? Dlatego, że sama przedmiotowa treść aktu 
przysięgania jest tego rodzaju, iż nie można go spełniać dla przyczyn 
błahych ani nawet dla spraw zwyczajnych 21. Jezus przeprowadza pewnego 
rodzaju analizę poszczególnych formuł przysięgi, które były podówczas 
w użyciu, ażeby pouczyć o słuszności głoszonej przez siebie zasady. Jeżeli 
tego rodzaju formuły religijne przysięgi są wypowiadane bez potrzeby 
lub też w takich okolicznościach, w których wystarczyć by powinna 
prosta prawdomówność, wówczas z samej przedmiotowej treści takiego 
postępowania wynika pewne moralne zło tego postępowania. Inny przy
kład: Jezus Chrystus zaleca miłość nieprzyjaciół (Mt 5, 43—48), wskazując, 
że w samej przedmiotowej treści aktów miłości nieprzyjaciół zawiera się 
pewne podobieństwo do doskonałości Boga; a zatem sama przedmiotowa 
treść aktu miłości nieprzyjaciół stanowi podstawę moralnej dobroci tego 
aktu. Musimy dla przykładu wziąć jeszcze cały opis sądu ostatecznego 
(Mt 25, 31 nn.), w którym  jasno widać, że przedmiotowa treść poszczegól
nych czynów stanowi o ich dobroci lub złości moralnej, dla której czyny 
te pozostają w pozytywnym lub negatywnym stosunku do Boga jako 
Najwyższego Sędziego moralnej wartości człowieka. Tak więc w nauczaniu 
Jezusa Chrystusa jedne czyny ze względu na samą swoją przedmiotową 
treść zostają określone jako moralnie dobre, np. gotowość do zgody 
z bliźnimi, czystość, dziewictwo, jałmużna, post, modlitwa itp., inne zaś 
jako moralnie złe, np. gniew, słowa obraźliwe, cudzołóstwo, pożądanie 
cielesne itp. To samo stwierdzamy w listach św. Pawła, kiedy Apostoł 
daje różne zalecenia dla tych gmin, do których listy jego są adresowane 22.

21 Por. J. H e r k e n r a t h ,  Die E thik Jesu, s. 104 nn.
82 Por. np. Rz 14, 1—15, 13; 1 Kor 5, 1—11, 1; Ef 4, 1—4, 3 i 5, 3—5, 7; Kol 3; 

12—4. 6; 1 Tess 4, 3—4, 12.
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Równocześnie i cała tradycja świadczy o tym  samym: liczne rozstrzy
gnięcia Kościoła nauczającego w sprawach obyczajów określają zawsze 
dokładnie przedmiotową treść aktu, który kwalifikują etycznie23. W miarę 
powstających trudności w dziedzinie moralnej Kościół nauczający coraz 
to dokładniej określa samą przedmiotową treść aktu, posługując się przy 
tym , tam  gdzie tego potrzeba, wynikami odnośnych nauk szczegółowych, 
np. medycyny, gdy chodzi o etyczną kwalifikację kraniotomii, spędzania 
płodu (por. Denz,, 1889—1890 i in.,) lub ekonomii, gdy chodzi o naukę 
m oralną w sprawach gospodarczo-społecznych (por. Denz., 1938, Rerum  
novarum  oraz Denz., 2253—2270 Quadragesimo Anno).

Stwierdzamy w ten sposób, że etyka chrześcijańska w samych swoich 
objawionych źródłach bierze za podstawę dla określenia wartości moralnej 
czynów ludzkich samą przedmiotową treść tychże czynów. Scheler wiąże 
wartość moralną z przedmiotową wartością urzeczywistnianą w chceniu 
lub czynie. Czy zdania źródeł etyki chrześcijańskiej, które wyrażają taką 
przedmiotową treść czynów ludzkich jak np. „zabić” , „powiedzieć komuś: 
głupcze”, „pożądać cudzej niewiasty” lub też „dawać jałmużnę” , „pościć” 
itp . wyrażają przedmiotowe wartości? Nie mamy żadnych podstaw do 
tego, aby tak twierdzić. Wszystkie te i podobne wyrażenia wskazują na to, 
że źródła etyki chrześcijańskiej podają tylko przedmiotową treść czynów 
ludzkich, kwalifikując je etycznie na podstawie tej treści. Ta treść przed
miotowa, którą dany czyn posiada i przedstawia dla przednaukowej 
obserwacji, może być uściślona z pomocą odpowiednich nauk szczegóło
wych. Wskazujemy w niej zawsze na przedmiot czynu, a nie tylko na 
wartość w nim urzeczywistnianą. Wedle tego nip. dziewictwo samo w sobie 
jest moralnie dobre, a cudzołóstwo samo w sobie moralnie złe. Każdy 
zatem człowiek, który realizuje w swym życiu „dziewictwo" wedle jego 
właściwej istoty wyrażonej w przedmiotowej treści słowa „dziewictwo”, 
realizuje przez to samo przedmiotową wartość moralną pozytywną — 
dobro. Każdy zaś, kto realizuje „cudzołóstwo” wedle jego właściwej istoty 
wyrażonej w przedmiotowej treści słowa „cudzołóstwo”, dopuszcza się 
zła moralnego. Jeśli zatem takie wyrażenia jak „dziewictwo” lub „cudzo
łóstwo” itp. zawierają jakąś treść wartościową, to właśnie przez to, że 
zawsze z samym przedmiotem odnośnych czynów wiążemy już dobro albo 
zło moralne. Wedle Schelera cała etyka należy do porządku w artości24.

w Por. Denz., 394, 400, 401, 403, 448, 453, 458—9, 479, 537, 623, 690, 716, 717, 739, 1101; 
1102, 1106—7, 1117—19, 1122, 1123, 1138, 1140, 1151, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 
1164, 1176, 1180—82, 1184—5, 1591—2, 1195, 1198—1200, 1201, 1202, 1475—9: 1491—5; 
1609—12, 1653—4, 1889—90, 1938, 1939, 2182, 2199, 2201, 2239, 2242, 2245, 2253 nn.

24 Por. op. cit., s. 12 nn. Samo zagadnienie stosunku wartości do bytu często 
bywa przedmiotem dociekań. Wśród wielu prac na ten temat możemy się odwołać 
np. do: J. H e s  s e n ,  W ertphilosophie (zwl. rozdział II: W ert und Sein.) M. W i t -
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„Rzecz” i „wartość” to punkty wyjścia dla dwu różnych porząd
ków, które zasadniczo różnią się od siebie i nie dają się wzajemnie do 
siebie sprowadzić. Wobec tego o takich treściach przedmiotowych jak 
np. „danie jałmużny”, „post” , „pożądanie niewiasty”, „słowo obrażliwe” , 
jeśli mamy na uwadze same tylko stosunki rzeczowe, które one wyrażają, 
nie możemy orzekać dobra względnie zła moralnego, chyba tylko, jeśli 
uwzględnimy te wartości przedmiotowe oraz te  stosunki wartości, jakie 
one zawierają. Jednakże przytoczone określenia z całą pewnością nie 
mówią bezpośrednio o treści wartościowej jako „m aterii” czynów ( .war
tości m aterialnej”). Mówią one po prostu tylko o treści przedmiotowej 
odnośnych czynów, określają ich przedmiotową istotę przez to, że podają 
przedmiot danego działania. Inna sprawa, że w czynach o takiej treści 
możemy przeżywać i realizować różnorodne wartości, analizując zaś te  
czyny z punktu widzenia aksjologicznego możemy się tych wartości doszu
kiwać i określać je. Wówczas wydobywamy na światło dzienne wartości 
poszczególnych aktów moralnych, tworzymy aksjologię etyki. Niemniej 
przytoczone powyżej określenia wzięte wprost ze źródeł etyki chrześci
jańskiej abstrahują od tych wartości, a natomiast moralną wartość od
nośnych czynów wiążą z samą ich treścią przedmiotową.

Zbadajmy tę sprawę jeszcze osobno w odniesieniu do aktów we
wnętrznych, w szczególności zaś w odniesieniu do tzw. aktu intencji. 
Stwierdzamy bowiem w samej Ewangelii (por. Mt 6, 1—18), że nieraz 
jakiś czyn etycznie dobry przez samą swoją przedmiotową treść, np. akt 
jałmużny, modlitwy czy postu, staje się etycznie zły z powodu intencji 
tego człowieka, który go spełnia, tak np. kiedy szuka w tym  czynie 
próżnej chwały w oczach ludzi. Dlatego Jezus Chrystus nakazuje spełniać 
taki czyn „w skrytości”, tj. tak, aby nie był widziany przez ludzi, ale 
tylko przez Boga. Chodzi tu taj oczywiście nie tylko o zewnętrzne ukrycie 
dobrych uczynków przed oczyma ludzkimi, ale chodzi o ich w ew nętrzne 
skierowanie do Boga aktem intencji. Analizując akt intencji stwierdzamy, 
co następuje: odnośny czyn jest z racji swej przedmiotowej treści (np. 
jako „wsparcie ubogiego”) moralnie dobry. Przez samą tę swoją dobroć 
moralną pozostaje w pozytywnym stosunku do Boga. O tej dobroci mówi 
sama przedmiotowa treść czynu niezależnie od wszystkich wartości, k tóre 
człowiek w nim przeżywa i realizuje. Jeżeli człowiek szuka w tym  
czynie próżnej chwały, wówczas tę moralną dobroć, która jest związana 
z samą jego przedmiotową treścią, wypacza w wewnętrznym akcie woli. 
W ten sposób zaś przeszkadza temu odniesieniu do Boga, które ma ów 
czyn ze względu na samą swoją przedmiotową treść. Otóż wewnętrzny akt 
dobrej intencji ma się przeciwstawić temu aktowi woli, w którym  przed-

t m a n n ,  In  Sachen der W ertethik  opowiada się przeciwko odrywaniu war
tości od bytu oraz poznania wartości od poznania bytu.
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miotowa dobroć czynu mogłaby zostać wypaczona. Osiąga to w ten sposób, 
że zwraca się do Boga, odnosząc do Niego tę pozytywną wartość m oralną 
czynu, która już sama w sobie z racji przedmiotowej treści tegoż czynu 
pozostaje w pozytywnym stosunku do Boga. Cały ten zwrot intencji 
dokonuje się w sferze czysto wewnętrznej. Polega na skierowaniu woli 
do Boga. Gdybyśmy chcieli interpretować ów akt wewnętrzny jako prze
życie wartości, wówczas nie zdołamy ująć właściwej jego istoty. Wartość 
„święte” pojawi się w odczuciu intencjonalnym przy zetknięciu z przed
miotami w „sferze absolutnej11 *. Można zatem przypuścić, że pojawi 
się przy akcie intencji, którym  zwracamy się do Boga, skierowując do 
Niego moralną wartość dobrego czynu. Jednakże sam akt intencji nie 
polega na tym  przeżyciu. Nie polega również na samym urzeczywistnieniu 
wartości „świętego", skoro jak widzieliśmy istotą aktu intencji jest zwró
cenie woli do samego Boga, zaś wartość „świętego” stanowi tylko taką treść 
przeżycia, która pojawia się przy zetknięciu z tym  wszystkim, co należy 
do sfery absolutnej. Tak więc w intencji zawiera się coś więcej aniżeli 
w przeżyciu wartości „świętego” .

3. Na podstawie wszystkich powyższych analiz porównawczych przy
chodzimy do następujących wniosków: aksjologiczny system Schelera 
nie może stanowić podstawy filozoficznej do zbudowania etyki obiekty- 
wistycznej w pełnym tego słowa znaczeniu. Z jednej bowiem strony 
przedmiotowa wartość (der materiale Wert), która stanowi przedmiot 
urzeczywistnienia w aktach wewnętrznych chcenia lub zewnętrznych 
czynach, nie stanowi czysto przedmiotowej treści tych aktów. Wartość 
bowiem nawet jako przedmiotowa zawiera zawsze w samej swojej istocie 
pewne odniesienie do podmiotu. Według elementarnych zasad filozofii 
wartości nie ma nigdy sensu „wartość w sobie” (Wert an sich), ale 
zawsze tylko ze względu na jakiś podmiot (fiir jemanden) 26. Analiza źródeł 
etyki chrześcijańskiej wykazała, że czyny ludzkie są w nich określane
i kwalifikowane pod względem moralnym na podstawie samej ich przed
miotowej treści, samo natomiast podmiotowe przeżycie wartości w tym  
zawarte nie jest w nich na ogół uwydatnione.

Stwierdziliśmy, że tylko taki system etyczny możemy uznać za obiekty- 
wistyczny w całej pełni, który daje nam podstawy do orzekania dobra 
lub zła etycznego o samych aktach wewnętrznych czy zewnętrznych. Otóż 
system Schelera tak jak  z jednej strony nie ujm uje owych aktów w ich 
czysto przedmiotowej treści, tak z drugiej strony nie daje nam żadnych 
podstaw do orzekania przedmiotowej wartości moralnej tychże aktów, 
ich rzeczywistego dobra lub zła. Stwierdziliśmy bowiem, że hierarchiczna

25 Por. op. cit., s. 107.
26 Por. J. h e s s e n ,  W ertphilosophie (zwł. rozdział Das W esen des W ertes 

Subjektbezogenheit des Wertes).
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pozycja wartości urzeczywistnianej w poszczególnych aktach nie daje 
nam dostatecznych podstaw do orzekania realnej wartości moralnej tych 
aktów, ich przedmiotowego dobra lub zła.

W ten sposób uzyskaliśmy całkowitą odpowiedź na pierwsze pytanie 
postawione na początku niniejszych dociekań. Równocześnie zaś uzysku
jemy także odpowiedź na pytanie drugie: system etyczny Schelera mimo 
swoich obiekty wisty cznych tendencji nie nadaje się do interpretowania 
etyki o charakterze tak obiektywnym jak etyka chrześcijańska.

Nie ulega wątpliwości, że ten nie wystarczający obiektywizm Schelera 
ma swoje źródło w jego założeniach fenomenologicznych. One to spra
wiają, że wartość etyczna pozostaje zawsze w pozycji intencjonalnej
i mimo wszystko — podmiotowej. Aby ująć wartość etyczną w jej pozycji 
realnej i przedmiotowej, w  tym  celu trzeba by przyjąć inne założenia 
teorio-poznawcze, mianowicie założenia meta-fenomenologiczne lub wręcz 
meta-fizyczne.

Scheler zakłada, że wartości etyczne to wartości przedmiotowe; uprzed
miotowić nam je potrafi jednak tylko w treści przeżycia emocjonalno- 
poznawczego (tj. fenomenu). Na tej płaszczyźnie jednak ich przedmio- 
towość nie wyróżnia się niczym od przedmiotowości wszystkich innych 
wartości. Scheler orzekając tę przedmiotowość fenomenologicznie, tj. na 
podstawie treści fenomenu, orzeka ją  jednoznacznie z przedmiotowością 
wszystkich innych wartości przedmiotowych (materiale Werte) 27. Owszem, 
Scheler podaje moment wyróżniający wartości moralne od wszystkich 
innych wartości przedmiotowych. Leży on w tym, że wartości moralne 
same nie mogą stanowić przedmiotu urzeczywistnienia, nie mogą być 
celem chcenia; zawsze pojawiają się tylko „przy sposobności” urzeczy
wistniania wartości innych. W następnej fazie naszych dociekań będziemy 
mieli sposobność do zanalizowania tego twierdzenia, którego sens odnosi 
się wyłącznie tylko do fenomenologicznej prawidłowości przeżycia „etycz
nego”, da się zaś wyjaśnić tylko przy uwzględnieniu emocjonalistycznych 
założeń, które przenikają bardzo głęboko cały system Schelera.

Wmyślając się w dzieło Schelera można w nim odczytać w następujący 
sposób genezę tego faktu, że Scheler orzeka przedmiotowość wartości 
jednoznacznie o wartościach etycznych i o wszystkich innych wartościach 
przedmiotowych (materiale Werte); wartości etyczne stanowią tylko osob
ną klasę fenomenów, dane są jednakże tak samo jak wszystkie inne 
w  emocjonalno-poznawczym przeżyciu, a więc intencjonalnie. Otóż geneza

87 Por. odnośnie do tego zagadnienia: M. W i t t m a n n :  M ax Scheler ais E thiker  
(s. 44 nn), gdzie autor stwierdza, że ogólna teoria wartości nie wnosi niczego dla 
zrozumienia odrębności wartości etycznych. Por. również A. R o h n e r ,  Franz 
Brentano und M ax Scheler iiber das Gute an sich: Scheler n im m t das Gute an sich 
rein eindeutip (univoce).
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ta zarysowuje się tak: Scheler usiłuje się odwrócić od etyki czystej 
formy zbudowanej przez Kanta, w której dobro lub zło aktów sprowadza 
się do zgodności lub niezgodności podmiotowego usposobienia z prawem 
jako aprioryczną formą aktów. Stąd cała moralność tych aktów polega 
na tym, aby to, co jest powinnością wykonać dlatego, że jest powinnością, 
tj. „z powinności” (aus Pflicht) 28. Otóż odwracając się od takiej czysto 
podmiotowej etyki, Scheler usiłuje zbudować etykę przedmiotową. W tym  
celu stawia na „m aterię” etyczną, tzn. na przedmiotowe wartości. Wśród 
nich może wyodrębnić wartości etyczne jako osobną klasę. Na tyle pozwa
lają mu założenia fenomenologiczne. Te same założenia pozwalają mu 
stwierdzić, że są to wartości, k tóre pojawiają się z samej swojej istoty 
w osobie jako we właściwym podmiocie (Trdger) 29. W tym  znaczeniu 
więc są to wartości osobowe. Na czym jednakże polega ich szczególny 
związek z osobą? Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że właśnie ów 
szczególny związek wartości moralnych z osobowym podmiotem stanowi
o ich odrębnym charakterze. Nasze dociekania wkraczają teraz w tę 
fazę, w której musimy wyświetlić samą istotę związku wartości moralnych 
z  osobą — zadanie ogromnej wagi dla zrozumienia przedmiotowej od
rębności wartości moralnych. Scheler ma do dyspozycji tylko założenia 
fenomenologiczne. W jakim  stopniu potrafi nam przy pomocy tych założeń 
uprzedmiotowić istotny stosunek wartości moralnych do osoby?

II I . S T O S U N E K  W A R T O Ś C I M O R A L N Y C H  D O  O SO BY

a) P r a k t y c z n y  c h a r a k t e r  w a r t o ś c i  e t y c z n y c h  
d o m a g a  s i ę  s p r a w c z e g o  s t o s u n k u  o s o b y  w z g l ę d e m  n i c h

Badając odnośne źródła objawionej etyki chrześcijańskiej stw ier
dziliśmy, że zawarty w nich ideał osobowej doskonałości moralnej nosi 
charakter praktyczny. Charakter taki polega na tym, że osoba ludzka 
działając urzeczywistnia ów ideał doskonałości. Realizuje on się przez 
czyny osoby, jeżeli czyny te  zawierają w sobie, realną wartość moralną 
pozytywną, tj. dobro. Jeżeli zaś zawierają w sobie zło czyli wartość 
negatywną, wówczas sprowadzają z sobą przeciwieństwo moralnej dosko
nałości osoby, jej dewaluację. Maks Scheler w swoim systemie etycznym 
stwierdza, że wartości moralne pojawiają się przy urzeczywistnianiu, 
względnie naw et „w urzeczywistnianiu” wartości przedmiotowych, tj.

18 Por. K a n t ,  K rytyka  praktycznego rozumu, s. 90.
“  Por. op. cit., s. 23.
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w  aktach wewnętrznych lub zewnętrznych, którym i urzeczywistniamy 
■daną wartość przedmiotową. Pytamy: czy wobec takiego postawienia 
sprawy wartości etyczne posiadają w systemie Schelera charakter prak
tyczny? (pytanie pierwsze) oraz pytanie drugie, które wciąż leży na 
głównej linii naszych dociekań w niniejszej pracy: czy system Schelera 
ujm uje charakter praktyczny wartości etycznych w ten sposób, że przez 
to nadaje się do interpretacji etyki chrześcijańskiej., k tóra z całą pewnością 
nadaje wartościom moralnym charakter praktyczny, skoro sam ideał mo
ralnej doskonałości osoby nosi taki charakter?

1. Ażeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zaczniemy od dokładnego 
ustalenia, na czym polega charakter praktyczny wartości moralnych, tj. 
dobra i zła w etyce chrześcijańskiej. Pismo św. Nowego Testamentu stwier
dza po wielekroć razy, że człowiek czyni dobrze lub źle, że spełnia 
dobre lub złe u c z y n k i W  szczególny sposób ważne są dla naszych 
dociekań te miejsca Nowego Testamentu, w których wyraźnie jest stw ier
dzone, że samo dobro lub zło etyczne jest przedmiotem urzeczywistnienia 
w aktach wewnętrznych lub zewnętrznych człowieka. Odwołujemy się 
tu ta j zwłaszcza do następującego zdania św. Pawła „... nie to czynię, 
co zamierzam dobrego, lecz to, co znienawidziłem jako złe... łatwo mi 
bowiem chcieć, ale dobro wykonać, nie znajduję sposobu. Bo nie czynię 
dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię” (Rz 7, 15 nn). 
W dalszym ciągu tegoż listu pisze św. Paweł: „Znienawidźcie zło, a przyl
gnijcie do dobra” (Rz 12, 9), a w innym miejscu mówi o „dopuszczających 
się zła” oraz o „czyniących dobrze” (Rz 2, 9). Na podstawie wszystkich 
przytoczonych tekstów możemy ustalić, że według nauki objawionych 
źródeł chrześcijańskich, człowiek, osoba ludzka, jest sprawcą samego dobra 
lub zła moralnego. I otóż do tego sprowadza się w samej swojej istocie 
praktyczny charakter wartości etycznych w nauce chrześcijańskiej, że 
osoba ludzka działając, sama jest sprawcą tych wartości. Dobro i zło 
nosi w sobie wewnętrzne znamię sprawczości osoby. W oparciu o takie 
stwierdzenie rozumiemy, na jakiej ostatecznie zasadzie sam ideał osobowej 
doskonałości człowieka jest w etyce chrześcijańskiej ideałem praktycznym. 
Skoro bowiem samo dobro lub zło moralne jest wynikiem sprawczości 
osoby, zatem zrozumiałe, że właśnie osoba doskonali się moralnie speł
niając dobro, natomiast dewaluuje się moralnie spełniając zło. Tak więc 
praktyczny charakter wartości moralnych w samej swojej istocie jest 
uwarunkowany sprawczością osoby. Tylko taki system może oddać w peł
nym i współmiernym znaczeniu praktyczny charakter wartości moralnych 
oraz ideału osobowego w etyce chrześcijańskiej, który ujm uje samą spraw- 
czość osoby w odniesieniu do dobra i zła moralnego.

1 Por. dla przykładu: J 5, 29; Rz 13, 3—4; 1 Tess 5, 15; 2 Tess 3, 13; Jkb 4, 17; 
3 J 1, 11.
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2. Przechodzimy do badania systemu etycznego Schelera na tym od
cinku. Uderzają nas naprzód pewne sformułowania, które wydają się 
stać w sprzeczności z tak pojętą sprawczością osoby ludzkiej, gdy chodzi 
•o wartości moralne.

Scheler twierdzi stale, że ,,dobro” i „zło” pojawiają się przy sposobności 
urzeczywistniania wartości przedmiotowych uprzednio poznanych intui- 
cyjnie-emocjonalnie. Nie ulega wątpliwości, że wobec takiego twierdzenia 
Schelera nie możemy uważać wartości moralnych za wewnętrzną treść 
tych aktów, w których podmiot urzeczywistnia inne wartości przed
miotowe. Stwierdziliśmy to już zresztą uprzednio. Okoliczność ta jednak 
wskazuje nam tylko, że system Schelera z powodu swoich fenomeno
logicznych założeń nie może ująć i wyrazić wprost tego faktu, że osoba 
ludzka w swoich aktach jest sprawcą samego dobra lub zła moralnego. 
Trudność cała wynika właśnie z tych fenomenologicznych założeń systemu
i musimy ją kłaść na karb tychże założeń. Jednakże na podstawie przy
toczonego zdania nie możemy jeszcze twierdzić, że Scheler wręcz zaprzecza 
sprawczości osoby, gdy chodzi o wartości moralne. Scheler tylko nie 
ma wystarczających podstaw w założeniach filozoficznych swego systemu, 
ażeby tę sprawczość uprzedmiotowić. Żadną miarą jednakże Scheler ani 
tej sprawczości nie wyklucza, ani też tym  bardziej jej nie zaprzecza, 
skoro właśnie pisze, że pojawia się ona przy sposobności urzeczywistniania 
wartości przedmiotowych. Zdanie to raczej sprzyja założeniu, że osoba 
ludzka jest sprawcą dobra i zła moralnego swoich czynów. Że zaś Scheler 
nie może tej sprawczości uprzedmiotowić, wynika to stąd, że przy feno
menologicznych założeniach jego systemu akty dane li tylko w spełnieniu, 
w przeżyciu, stanowią współprzeżywaną jedność osoby. Natomiast samo 
wypływanie tychże aktów z osoby, ich rodzenie się z niej, nie pozwala 
się według Schelera fenomenologicznie ująć i uprzedmiotowić 2. Osoba nie 
jest przyczyną sprawczą swoich aktów, one tylko „pojawiają się” w niej. 
Tym bardziej więc nie może występować jako przyczyna sprawcza do
bra lub zła moralnego tychże aktów. One też tylko „pojawiają się” w niej 
jako we właściwym podmiocie (Trdger). Jasna rzecz, że przy takich zało
żeniach teorio-poznawczych niepodobna uprzedmiotowić samej spraw
czości osoby w odniesieniu do dobra i zła, co jednakże bynajmniej nie 
znaczy, ażeby Scheler tę sprawczość pozytywnie wykluczał lub jej wy
raźnie zaprzeczał.

3. Stwierdzamy jednak wielokrotnie, że Scheler wręcz utrzym uje, 
że o ile wszystkie inne wartości przedmiotowe mogą stanowić przedmiot 
urzeczywistnienia, mogą więc stawać się celem aktów chcenia i dążenia, 
to  natomiast jedne tylko wartości moralne przedmiotu urzeczywistnienia 
stanowić nie mogą. Właśnie gdybyśmy chcieli je same urzeczywistnić,

* Por. op. cit., s. 406—407.
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je  same postawić sobie za cel, wówczas nieodzownie musimy się z nimi 
rozminąć, mogą one bowiem pojawiać się tylko przy sposobności urze
czywistniania innych w artości3. Zdania te zdają się zawierać wprost 
zaprzeczenie sprawczości osoby w odniesieniu do wartości moralnych. 
Co więcej, Scheler utrzym uje, że stawianie dobra jako celu aktu woli 
posiada wszystkie znamiona faryzeizmu.

Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego „chcenie dobra” ma być nie 
tylko czymś chybionym, ale co więcej czymś moralnie złym, Scheler 
bowiem i tak też tw ierdzi4. Otóż wnikając w strukturę całego systemu 
dochodzimy do następującego wyjaśnienia tych uderzających zdań: zało
żenia Schelera są fenomenologiczne, „dobro” tak samo zresztą iak i „zło” 
są dane i rozpatrywane jako fenomeny, tzn. o tyle o ile pojawiają się 
w intencjonalnym odczuciu odnośnego podmiotu osobowego. Gdyby więc 
miały stanowić przedmiot chcenia lub dążenia, wówczas należałoby to 
rozumieć w taki sposób, że odnośna osoba chce odczuwać swoją dobroć, 
odczuwać to, że „jest dobrą” lub też, że „dobrze czyni” . W takim zaś 
wypadku mielibyśmy rzeczywiście do czynienia z faryzeizmem. Jeżeli 
celem woli miałoby być samo odczucie jej wartości moralnej, odczucie 
wartości moralnej osoby, wówczas, rzecz jasna, że musielibyśmy w tym 
widzieć pewną przewrotność, dla której Scheler słusznie używa miana 
„faryzeizm”. Jeżeli jednak przedmiotem aktu woli, celem dążeń, jest 
sama przedmiotowa wartość moralna, samo przedmiotowe dobro, wówczas 
w intencji takiej niepodobna upatrywać faryzeizmu. Osoba winna chcieć 
swego przedmiotowego dobra, swej moralnej doskonałości; w przeciwnym 
razie trudno pojąć, skąd się one mają realnie wziąć w osobie, w jaki 
sposób ma osobowy ideał stać się realną doskonałością osoby, w jaki 
sposób ma zasada naśladowania osobowego wzoru prowadzić do urzeczy
wistnienia doskonałości moralnej. Musimy koniecznie założyć u podstaw 
dążenie do tej doskonałości, jej pozytywne chcenie. Jeśli tego nie uczy
nimy, wówczas musimy popaść w konflikt z samą zasadą personalizmu 
etycznego, którą Scheler otwarcie wyznaje, a która głosi, że doskonałość

8 Por. op. cit., s. 22: W esensgesetzmdssig ausgeschlossen ist es, dass die W ert- 
m aterien „gut“ und  „bose“ selbst M aterien des realisierenden A ktes  („Wollen“> 
inerden. W er z. B. seinem Niichslen nicht W ohltun w ill — so dass es ihm  auf die 
Realisierung dieses Wohles ankom m t — sondern nur die Gelegenheit ergreift, in  
diesem A kte  selbst „gut zu  serii" oder „Gutes zu  tun“ der ist nicht oder tu t nicht 
w ahrhaft „gut" sondern ist in W ahrheit eine Spielart des Pharisders, der vor sich 
selbst nur „gut" erscheinen will. Der W ert ,,gut“ erscheint, indem  w ir den (im  
Yorziehen gegebenen) hbheren positiven V/ert realisieren; er erscheint an dem  
W illensakte. Eben darum kann er nie die Materie dieses W illensaktes sein. Er 
befindet sich gleichsam „auf dem  Riicken“ dieses A k tes und zwar w esensnotw en- 
dig; er kann aaher nic in diesem, A kte  intendiert sein.

* Por. również M. S c h e l e r ,  W esen und Formęn der Sym pathie, s. 188: Liebe 
zum  Guten ais G uten ist selbst schlecht, da sie notwendig Pharisdismus ist.
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osoby jest moralnym celem działalności człowieka. Scheler jako zdecydo
wany personalista wyznaje więc z całą pewnością, że człowiek powinien 
dążyć do doskonałości swej osoby. Utrzymuje tylko, że nie powinien sobie 
tej „najwyższej wartości” osoby własnej wprost stawiać jako celu, nie po
winien jej wprost zamierzać. Dlaczego? Otóż tutaj wchodzą w grę emo- 
cjonalistyczne założenia całego systemu Schelera: wartość, która bywa 
zawsze dana jako fenomen, bywa dana a priori w intencjonalnym odczuciu. 
A zatem człowiek bezpośrednio odczuwa to, „że jest dobry” , „że czyni 
dobrze”. I dlatego „chcieć być dobrym” wychodzi zawsze na „chcieć 
odczuwać, że się jest dobrym ”. Widzimy, jak na skutek założeń em o  
cjonalistycznych akt woli oraz jego czysto przedmiotowa treść zostają 
niejako zagubione w przeżyciu emocjonalnym, w którym  przedmiotowa 
treść ak tu  'woli doznaje specyficznego załamania podmiotowego oraz 
wyraźnego zafałszowania. „Chcieć być dobrym ” to bowiem oznacza dąże
nie woli w stronę samej przedmiotowej wartości, a nie oznacza bynajmniej 
„chcieć dobra” jako przedmiotowej treści podmiotowego odczucia. Tym
czasem przy fenomenologicznych i emocjonalistycznych zarazem zało
żeniach systemu Schelera owe „chcieć być dobrym” musi nabrać takiego 
znaczenia. I dlatego wychodzi na faryzeizm.

Jeżeli chodzi w szczególności o „faryzeizm” , to musimy sobie zadać 
takie pytanie: czy Scheler faktycznie odkrył faryzeizm, czy też go raczej 
wywołał przez wymienione powyżej założenia swojego systemu? Histo
ryczny bowiem faryzeizm, ten, z którym  spotykamy się w Piśmie św. 
Nowego Testamentu, i który tylekroć zasłużył na ostrą naganę ze strony 
Jezusa Chrystusa, polegał niewątpliwie na dążności do tego, aby uchodzić 
w  oczach ludzi, a może i w oczach własnych, za moralnie dobrego, wręcz 
doskonałego, gdy się nim faktycznie nie jest. Jeżeli zatem Scheler określa 
tą  nazwą fenomen, którego treść powyżej już poddaliśmy analizie, wów
czas ma na myśli dążenie do tego, aby odczuwać własną dobroć moralną. 
Ale właśnie w prawdziwym „chceniu własnej doskonałości m oralnej”
0 to nigdy nie chodzi. Scheler natomiast w chceniu własnej wartości 
moralnej dostrzega faryzeizm dlatego, że owo chcenie, a ściślej: jegp 
treść, podporządkował odczuciu, zagubił w przeżyciach emocjonalnych.
1 właśnie na skutek tego w samym środku jego systemu personalistycznego 
znalazło się to charakterystyczne zaprzeczenie całej moralnej wartości
i praktycznej produktywności aktu woli zwróconego do realizacji ideału 
osobowej doskonałości, „chcenia najwyższej wartości własnej osoby” . 
Następstwem takiego postawienia sprawy jest, że życie moralne osoby 
sprowadza się w pierwszej linii do intencjonalnego przeżywania ideału 
moralnego, nie zaś do realizacji samego tego ideału. Już na progu nowego 
rozdziału stwierdzamy, że przyczyn intencjonalnego, a stąd też raczej 
„teoretycznego” charakteru wartości moralnych oraz moralnego ideału
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osoby w systemie Schelera w przeciwieństwie do wyraźnie określonego 
charakteru realnego i praktycznego tychże w etyce chrześcijańskiej, szu
kać nam trzeba nie tylko w teorio-poznawczych założeniach schele- 
rowskiej fenomenologii, ale również w ogromnej mierze w jego zało
żeniach emocjonalistycznych. Jedne zresztą idą w parze z drugimi, bo 
wartość jako fenomen jest dana w przeżyciu emocjonalnym (miłość-nie- 
nawiść) przede wszystkim, a wtórnie dopiero w emocjonalno-poznawczym 
(odczucie intencjonalne).

Jak  widzimy, to zdanie Schelera: same wartości moralne „dobro- 
zło” nie mogą być przedmiotem urzeczywistnienia, nie mogą stanowić 
celu dążeń i chceń, — domaga się gruntownego wyjaśnienia, którego 
nie można dać, nie sięgając do najelementamiejszych założeń jego sy
stemu. Po tych założeniach jednakże widzimy, że nie zawiera się w tym 
twierdzeniu zaprzeczenie sprawczości osoby, gdy chodzi o wartości mo
ralne, mimo że zdanie samo wydaje się taki sąd zaprzeczający wprost
i wyraźnie zawierać. Właśnie po zbadaniu jego treści w świetle wszystkich 
założeń systemu Schelera stwierdzamy, że dotyczy ona tylko fenome
nologicznej prawidłowości emocjonalno-poznawczego przeżywania „dobra” 
(względnie „zła”), nie zaś samej sprawczości osoby w odniesieniu do 
dobra i zła. I stąd na podstawie tego zdania nie możemy utrzymywać, 
że Scheler zaprzecza tej sprawczości, możemy tylko stwierdzać, że Scheler 
tę sprawczość osoby w odniesieniu do wartości moralnych uwikłał i nie
jako zagubił w intencjonalnych przeżyciach emocjonalnej sfery osoby 
ludzkiej, sfery, którą zresztą uważa za podstawową w życiu tejże osoby5.

4. Stwierdziliśmy, że fenomenologiczne oraz emocjonalistyczne zało
żenia systemu Schelera utrudniają nam ujęcie i wyrażenie praktycznego 
charakteru wartości moralnych przez to przede wszystkim, że uniemożli
wiają uprzedmiotowienie sprawczego stosunku osoby do tychże wartości. 
Pytam y mimo wszystko dalej, czy pewne bodaj wyrażenie tego praktycz
nego charakteru wartości moralnych nie jest w systemie Schelera możli
we. Pytam y zaś dlatego, ponieważ zdania, które zdawały się wręcz zaprze
czać sprawczości osoby w odniesieniu do wartości moralnych, jak stw ier
dziliśmy co dopiero, stanowczo jej nie wykluczają. Co więcej, ogólne 
założenia personalistyczne, które Scheler wyraźnie akcentuje w całym 
swoim systemie, raczej nakazują przyjmować tę sprawczość osoby w sto
sunku do dobra i zła. Osoba może nie zamierzać wprost tych wartości,

6 Por. J. H e s s e n, Wertphilosophie, rozdział Die sem inaturalistische A nthropo- 
logie: Der Ohnmachtige Geist, w  którym poddaje krytyce schelerowskie ujęcie 
„ducha": er erscheint ais Vermogen der „contemplatio", n ich t der „actio“. Der 
G eist ais solcher ist ohnmachtig, alle K ra ft und Energie bezieht er aus der Trieb- 
sphdre. Hessen podkreśla, że w schelerowskiej koncepcji człowieka brak miejsca 
dla woli.
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niemniej w jakiś sposób może być ich sprawcą. Szczególną wagę przy
wiązujemy do tego, że wartość sama według Schelera jest przedmiotem 
„praktycznym ”. Przedmioty naszych czynów — uczy Scheler — to nie 
same „rzeczy w sobie” , takie, jakimi są dla naszego teoretycznego pozna
nia, ale przedmioty takie, z jakimi się „liczymy” w przeżyciu, „obchodząc 
się z nimi”, „traktując je” 6. Scheler daje nam tutaj wykład całej swojej 
koncepcji Milieuding. Otóż musimy zapytać, czy na podstawie tego 
wszystkiego możemy już uważać wartość jako przedmiot w całym tego 
słowa znaczeniu praktyczny?

Ażeby na to pytanie dać sobie odpowiedź, nie możemy się zadowolić 
samym stwierdzeniem Schelera, że właśnie „wartość”, nie zaś „rzecz” 
jes t tym  przedmiotem, z którym  spotyka się nasze działanie, nasz czyn. 
Stwierdzenie to rjie budzi żadnych wątpliwości. Wartość jako przed
miotowa treść ma wszystkie dane po temu, aby stać się przedmiotem 
działania, czyli jak  to się wyraża w języku Schelera: przedmiotem urze
czywistnienia. Aby jednak ustalić, czy „wartość” jest w pełnym znaczeniu 
przedmiotem praktycznym, musimy gruntownie zbadać związek pomiędzy 
je j poznaniem a jej urzeczywistnianiem. Przedmiotem istotowo prak
tycznym jest ona bowiem w działaniu, tj. w aktach urzeczywistniających 
ją, poznanie zaś wyprzedza to działanie i przygotowuje dla niego 
przedmiot.

Że tak jest, na to znajdujemy pokrycie w znanych nam już tekstach 
Schelera, w których autor stwierdza, że osobowy przedmiot urzeczywistnia 
wartości po uprzednim ich poznaniu, urzeczywistnia je więc zgodnie 
z  ich „wyższością” aprioryczną (bo poznanie jest intuicyjne), lub też 
wbrew niej. Poznanie więc z pewnością wyprzedza urzeczywistnianie 
wartości w aktach wewnętrznych lub zewnętrznych i dostraja się do 
niego, harmonizuje z nim, albo też dysharmonizuje — fakt ten posiada 
wyraźny wpływ na pojawienie się samych wartości moralnych. Nie
wątpliwie więc Scheler stwierdza zależność działania od poznania.

Niemniej, zgodnie z założeniami jego systemu, poznanie i działanie 
to  dwa różne przeżycia, które choć dla doświadczenia fenomenologicznego 
mogą skupiać się na tej samej wartości przedmiotowej, to jednak jako 
fenomeny różnią się między sobą, różną bowiem jest sama podmiotowa 
postać przeżycia tej samej wartości w jednym i drugim. W fenomenie 
wartość „pojawia się”. Otóż właściwym miejscem pojawienia się wartości 
jest przeżycie poznawcze (emocjonalno-poznawcze). Wartość jest przed
m iotem właściwym odczucia intencjonalnego. Cała intencjonalna struktura 
tego przeżycia zwrócona jest wyłącznie do ujawnienia wartości, można 
by powiedzieć w ten sposób: do ujawnienia przedmiotu w samej jego

• Por. op. cit., s. 139 nn.
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wartościowości, i to w pełnej jego wartościowości, a więc w indywidualnej 
odmianie wartości oiaz w hierarchicznej jej pozycji. Tak jak w oglądzie 
istoty (Wesenschau) ujm ujemy samą istotę rzeczy poznawanej, (samo 
Was — „co”), tak w bezpośrednim odczuciu wartości ujm ujemy samą 
wartość w jej istotnych stosunkach (hierarchicznych) oraz w istotnych 
związkach (zwłaszcza w związku z właściwym podmiotem — Trager). 
Wszystko to składa się na szczególną strukturę tego przeżycia, stanowi 
o specjalnym charakterze jego intencjonalności. Otóż to, co Scheler 
określa jako wartość, w pierwszej linii i w zasadniczy sposób jest związane 
z takim właśnie przeżyciem intencjonalnym — z odczuciem.

Ta sama wartość występuje również w urzeczywistnieniu. Wówczas 
jednak znajdujemy ją w przeżyciu o zupełnie innej strukturze, o innym 
charakterze intencjonalnym. Urzeczywistnienie według Schelera spro
wadza się do dążeń. Dążenia zwrócone! są ku wartościom. Wartości 
wyznaczają ich immanentny kierunek. W dążeniach jednak wartości nie 
ujawniają się w taki sposób jak w odczuciu intencjonalnym. Możemy 
tylko w dążeniu rozpoznać wartość po kierunku dążenia. Cała istota 
tego przeżycia nie jest jednakże zwrócona ku ujawnieniu wartości, ale 
ku temu, co Scheler właśnie określa jako „urzeczywistnienie”. Kiedy 
więc Scheler uczy, że ta sama przedmiotowa wartość, która zostaje 
poznawczo ujęta jako przedmiot w intencjonalnym odczuciu, staje się 
następnie przedmiotem dążenia, a więc przeżycia o zupełnie innej struk
turze intencjonalnej, musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób się doko
nuje owo przejście tej samej wartości od tej pozycji, w której jest treścią 
odczucia intencjonalnego, do tej, w której jest treścią dążenia. Nie ulega 
wątpliwości, że wartość z racji samej swej istoty może być dana jako 
przedmiot „do urzeczywistnienia” czyli jako cel. Niemniej skoro się 
nim istotnie staje, pytamy, w jaki sposób się to stało, w jaki sposób 
wartość z treści poznania przeszła w treść dążenia.

Zacznijmy od gruntowniejszej analizy tegoż dążenia. Chodzi zaś w da
nym wypadku o przeżycie chcenia 7, w życiu osoby bowiem ono stanowi 
tę  współmierną postać dążenia do wartości, w chceniu bowiem osoba 
urzeczywistnia wartości, k tóre w intencjonalnym odczuciu pojawiły się 
przed nią jako te, które powinny być urzeczywistnione. Stając się zaś 
treścią idealnej powinności, przeszły niejako na pole chcenia. Równocześnie 
jednak stwierdza Scheler, że w chceniu odnośny podmiot sam stawia 
sobie jako cel te wartości, które ma urzeczywistnić. Tym właśnie różni 
się chcenie od wszystkich innych postaci dążenia. Ten fakt, że podmiot 
osobowy sam stawia sobie w chceniu wartości jako cele, pozwala nam  
chyba wnioskować, że chcenie jest przejawem sprawczości osoby, jak

7 Por. op. cit., s. 26 nn.
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kolwiek Scheler nigdzie takiego wniosku nie wyciąga. Zwraca on tylko 
uwagę na to, że charakterystycznym  współczynnikiem chcenia jest „przed
stawienie” sobie przez podmiot tej wartości, którą stawia on sobie jako 
cel. I Scheler stwierdza, że bez takiego przedstawienia celu nie da się 
pomyśleć w ogóle chcenia: przedstawienie stanowi nieodzowny warunek 
tego przeżycia.

Niemniej ten nieodzowny warunek chcenia jest równocześnie według 
Schelera czymś wtórnym  dla n iego8. Przedstawienie dopiero wyrasta 
t  immanentnej celowości dążenia w drodze pewnego „cofnięcia się” , które 
się dokonuje w świadomości. A zatem dla samego chcenia, dla jego 
wywołania, przedstawienie takie bynajmniej nie jest konieczne. Czy mo
żemy powiedzieć, że nadaje mu ono kierunek? Nie, właściwie trzeba 
powiedzieć, że przedstawienie tylko uświadamia podmiotowi, w jakim 
kierunku idzie jego dążenie.

Jest to stanowisko zgodne z całokształtem poznawczych założeń Sche
lera. Jeżeli celem chcenia jest wartość, to wartość bywa współmiernie 
poznawana li tylko w intencjonalnym odczuciu. Tylko takie emocjonalne 
poznanie odzwierciedla wedle Schelera współmiernie samą istotę war
tości, rozumowe zaś poznanie, którego formą jest w danym wypadku 
właśnie „przedstawienie” , samej istoty wartości nie oddaje. Fakt ten ma 
ważne następstwa dla sprawczości osoby. W chceniu osoba sama stawia 
sobie cele — i w  tym  widzimy przejaw jej sprawczości, chociaż Scheler 
nigdzie tego tak  nie nazywa. Ta sprawczość osoby polega na tym, że 
nadaje ona sama kierunek aktom swego chcenia. Kierunek nadaje właśnie 
przez wartości, k tóre stawia przed chceniem jako treści do realizacji. 
Ze względu na to przedstawienie powinno by spełniać rolę tego współ
czynnika chcenia, w którym  osoba zaznacza swój sprawczy stosunek do 
wartości. Ale w koncepcji Schelera przedstawienie owej roli stanowczo 
nie spełnia, zostaje ono wycofane w całym przeżyciu chcenia na pozycję 
wtórną: nie nadaje kierunku chceniu. Chcenie, tak jak każde inne dążenie,

8 Por. op. cit., s. 35: Demgegeniiber sind W illenszwecke an erster Stelle auf 
irgendeine noch variable Weise vorgestellte Z ielinhalte von Strebungen. D. h. was 
den „Zweck“ scheidet vom  blossen „Ziele", das „im" Streben selbst, in seiner R ich- 
tung gegeben ist, das ist, dass irgendein solcher Z ielinhalt (d. h. ein Inhalt, der bereits 
ais Ziel seines Strebens gegeben ist) in einem  besonderen A k te  vorstellig wird. Erst 
in dem Phanomen des „Zuriicktretens" ans dem  strebenden Bewusslsein in  das vor- 
stellende Bewusstsein und dem  vorstellenden Erfassen des im. Streben gegebenen 
Zielinhaltes realisiert sich das Zweckbewusstsein. Alles, was W illenszweck heisst, 
setzt also bereits die Vorstellung eines Zieles voraus. N ichts kann zu einem  Zwecke 
w eiden, was nicht vorher Ziel war. Der Zw eck ist fundiert auf das Ziel. Ziele 
kónnen ohne Zwecke, niemals aber Zw ecke ohne vorgangige Ziele gegeben sein. 
W ir kónnen einen Zw eck nicht aus nichts erschaffen oder ihn ohne vorgdngiges 

Streben nach etwas" setzen.
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idzie w tym  kierunku, który wyznacza mu jego immanentna celowość, 
przedstawienie zaś tylko uświadamia ów kierunek osobie.

Czujemy wyraźnie, jak wymyka nam się z rąk ów zasadniczy s te r 
sprawczości osoby. Zdołamy go jeszcze uchwycić o tyle, o ile zdołamy 
wykazać, że intencjonalne odczucie wartości nadaje kierunek chceniu 
osoby. Intencjonalne odczucie bowiem daje nam poznać wartość w samej 
jej przedmiotowej istocie, ma przeto dane po temu, ażeby nadawać kie
runek chceniu, czego przy poznawczych założeniach Schelera nie może 
spełnić „przedstawienie”. Wchodzą tu  w grę, jak widzimy, emocjona- 
listyczne założenia schelerowskiego systemu, zwłaszcza zaś jego emocjo- 
nalistyczna teoria poznania.

Niestety, właśnie w świetle tej teorii poznania, przez wnikliwą analizę 
jej założeń, dochodzimy do wniosku, że intencjonalne odczucie wartości, 
chociaż ma wszystkie dane po temu, ażeby kierować chceniem i urze
czywistnianiem wartości, to jednak prawdziwym współczynnikiem spraw
czości osoby według Schelera być nie może. Powody są następujące: 
intencjonalne odczucie wartości jest to poznanie, które rodzi się z głębi 
emocjonalnego życia osoby. Źródłem tego poznania jest miłość, w której 
podmiot przeżywa wartości na sposób czysto emocjonalny 9. Ale właśnie 
dlatego miłość według nauki Schelera wyklucza w sobie wszelki pier
wiastek dążenia10. Nie wolno przeto według Schelera w żadnej mierze 
sprowadzać jej do chcenia. Chcenie należy najgruntowniej oddzielić od 
miłości osoby. A zatem i wszystko to, co się rodzi z miłości, jest we
wnętrznie jak najściślej oddzielone od chcenia, nie może zawierać w sobie 
żadnego pierwiastka dążeń. Intencjonalne odczucie wartości rodzi się 
z miłości, a przeto żadnego pierwiastka chcenia ze swą istotą wiązać 
nie może. Tymczasem na to, aby pokierować chceniem, musiałoby owo 
emocjonalne poznanie wartości wiązać ze swą istotą samo chcenie, musia
łoby bowiem poznawać ową wartość jako cel chcenia, a więc ze względu 
na jej realizację w aktach tegoż chcenia. Wówczas można by twierdzić, 
że wartość poznaje się w całym tego słowa znaczeniu praktycznie. Nie 
wystarczy zaś dlatego poznawać wartość tylko jako „przedmiot prak

8 A. R o h n e r ,  Thomas v. Aqtuin oder M. Scheler. Die W erteth ik  und die
Seinsphilosophie upatruje w  sc-helerowskiej koncepcji miłości wewnętrzną sprzecz
ność, skoro miłość jest równocześnie aktem i poruszeniem (A k t und Bewegung).

10 Por. We sen und Formen der Sym pathie: ...Ein Streben aber stecktgar n icht 
im  Wesen der Liebe, wenn auch sehr wohl die Bewegungsnatur zu ihr gehórt, die 
cuch im  Streben liegt. Im  A k t der Liebe „erstreben" w ir so wenig ais w ir im  A kte  
des Hasses ,,wiederstreben“: Liebe ist wohl eine Bewegung zu  einem positiven  
W erte hin; aber ob dieser W ert bereits existiert oder nicht, ist fu r  die Liebe ind if-  
ferent, so w eit ihr Wesen in  Frage kom m t. Das allem  Streben im m anente  ,,Ziel“ 
(beim Wollen ist es ,,Zweck“) eines zu realisierenden Inhaltes feh lt der Liebe vo 'l-  
kom m en  (s. 164).
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tyczny” , tzn. jako ten przedmiot, który nie bywa pozostawiony przez 
podmiot poznający sam w sobie, ale bywa w pewien sposób przez ten 
podmiot „traktow any”. Scheler nie dotarł do samej istoty praktycznego 
porządku, nie uchwycił bowiem momentu sprawczości osoby.

Sprawczość ta przejawia się w chceniu. Skoro osoba w chceniu stawia 
sobie wartości jako cele, to znaczy, że pozostaje do nich w sprawczym 
stosunku. Ale ów sprawczy stosunek osoby do wartości jest zdecydowanie 
oderwany od miłości osoby, ponieważ miłość ta nie dopuszcza w swej 
czysto emocjonalnej istocie żadnego pierwiastka chcenia. W konsekwencji 
całe intencjonalne odczuwanie wartości jest oderwane od chcenia i od 
sprawczości osoby. Czy to znaczy, że chcenie osoby w ogóle nie kontaktuje 
z odczuciem intencjonalnym? W takim razie byłoby to dążenie ślepe,
o wtórnie tylko, dzięki przedstawieniom, w uświadamianym kierunku.

Otóż Scheler każe nam  tę sprawę rozumieć inaczej. Chcenie nie jest 
dążeniem ślepym, ono korzysta z odczucia intencjonalnego, odczucie to 
bowiem wywiera pewien pociąg przyczynowy11, który zawiera motywację 
praktyczną. Ale w takim  razie musimy rozumieć w ten sposób, że wola 
tylko biernie ulega pociągowi, który na nią wywiera sfera emocjonalna 
życia osoby przez wartości w niej przeżywane. Żadnego natomiast czyn
nego udziału woli w owej praktycznej motywacji przyjmować nie możemy. 
Miłość osoby i wszystko to, co się z niej rodzi, jest wewnętrznie naj
ściślej oderwane od pierwiastka chcenia, ponieważ zaś chcenie jest prze
jawem sprawczego stosunku osoby do wartości, zatem i owa praktyczna 
motywacja, która się rodzi z miłości, nie rodzi się w sposób sprawczy, 
sprawczości osobowego podmiotu w sobie nie zawiera. Cokolwiek 
więc Scheler mówi na tem at stawiania sobie wartości, na tem at 
wyboru wśród wartości intencjonalnie odczutych 12, to wszystko nie może 
być rozumiane w znaczeniu sprawczości osoby, skoro miłość tejże osoby 
jest oddzielona od chcenia. W sferze emocjonalno-poznawczej osoba daje 
się porwać wartościom, bywa nimi pochłonięta, oddaje się im. Wszystkie 
te przeżycia niejako udzielają się woli, ona zaś biernie się im poddaje, 
„odbiera” je, idzie za nimi, przedstawiając je sobie przy tym w odpo
wiednim „obrazie” . Najlepszym zaś sprawdzianem tego, że wola tylko 
uległa pociągowi przyczynowemu zrodzonemu z emocji, a nie wzięła 
czynnego udziału w pokierowaniu swym dążeniem, jest fakt, że „przed
stawienie” pojawia się w całym owym przeżyciu dla Schelera dopiero 
wtórnie, niejako po fakcie, wówczas, gdy kierunek chcenia jest już zde
cydowany. Tak więc , chcenie” posiada w koncepcji Schelera znaczenie 
paradoksalne: osoba równocześnie stawia w nim sobie cele i równocześnie 
ulega wartościom, które te  cele stanowią. Jeżeli z pierwszego tytułu

11 Por. op. cit., s. 357.
12 Por. op. cit., s. 85.
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mamy prawo widzieć w chceniu prawdziwy przejaw sprawczości osoby, 
to z ty tu łu  drugiego musimy z tego zrezygnować. A ty tu ł drugi jest 
zgodny z założeniami całego systemu.

Założenia fenomenologiczne uniemożliwiają nam tylko samo uprzed
miotowienie sprawczego stosunku osoby do wartości, w szczególności 
zaś do etycznych wartości, natomiast wewnętrzna struktura systemu Sche
lera uniemożliwia nam w ogóle pojęcie sprawczego stosunku osoby do 
wartości. Do wartości zaś moralnych w szczególnej mierze, ponieważ 
te nie mogą stanowić przedmiotu urzeczywistnienia 13. Trudność tę roz
ważyliśmy poprzednio14 pod kątem widzenia fenomenologicznych założeń 
systemu i doszliśmy wówczas do przeświadczenia, że stanowisko feno
menologiczne nie zawiera jeszcze wyraźnego zaprzeczenia sprawczości 
osobowego podmiotu w odniesieniu do wartości moralnych. Teraz jed
nakże stwierdzamy, że w emocjonalistycznej strukturze systemu zaprze
czenie to wynika z radykalnego oddzielenia sprawczości osoby od jej 
miłości. W rezultacie osoba żyje emocją i poznaniem 15, ale nie jest 
sprawcą wartości, które urzeczywistniają się w jej chceniu. I tu leży 
też ostateczna przyczyna intencjonalnego charakteru wartości moralnych 
w systemie Schelera. Są one intencjonalne w ostatecznej analizie nie 
tylko dlatego, że pojawiają się w aktach intencjonalnego odczucia, ale 
przede wszystkim dlatego, że wartości moralne skutkiem emocjonali- 
stycznych założeń całego systemu Schelera nie mogą być przedmiotem 
sprawczego aktu osoby. Scheler tak radykalnie i tak wyłącznie związał 
je z emocjonalną sferą życia osoby, a sferę tę tak gruntownie oddzielił 
od sprawczych energii woli, że osoba właściwie nie może być ich sprawczą 
przyczyną.'Na jakiej więc zasadzie są one wartościami osobowymi? Nie 
są wartościami osobowymi w znaczeniu realnym  i praktycznym, bo to 
wymagałoby, żeby nosiły w sobie sprawczość osoby. One natomiast tylko

13 Por. D. v. H i l d e b r a n d ,  Ma i  Scheler ais Ethiker: ...Schelers Behauptung, 
dass der 'Wert „gut“ ais solcher sinngemasserweise nie selbst angestrebt 'u: er den 
konne, dass eine solche Intention vielm ehr notwendig Pharisaismus bedeute... Er 
verkennt, dass an sich sehr wohl wesensmoglich ist, das G utsein n icht zur Erh&- 
hung der eigenen Person, sondern um  seiner selbst w illen und vor allern zu Ehre 
Gottes intendieren, dass hler nicht der Ausschluss jener W ertintention, sondern ihre 
Einjiigung in die objektiv vorgezeichnete Ordnung der W ertzuw endung das sachlich 
Gejorderte ist.

14 Por. s. 84—89.
13 Por. odnośnie do tego zagadnienia dociekania A. R o h n e r a  OP, Thomas von 

Aauin oder M. Scheler: Die W erlethik oder die Seinsphilosophie, gdzie autor pod
kreśla ten szczególny synkretyzm poznania i chcenia, który ma miejsce w systemie 
Schelera. Czy poznanie i chcenie są dla Schelera czymś dwoistym, czy też czymś 
w ostatecznej analizie — jednym? Przyczynę tego synkretyzmu poznania i chcenia 
upatruje Rohner w aktualizmie schelerowskiego systemu.
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„pojawiają się w osobie” — są więc osobowymi w znaczeniu inten
cjonalnym i — „teoretycznym”.

Emocjonalizm Schelera, który stoi u podstaw jego filozofii, odgrywa 
w tym  zasadniczą rolę. Intuicjonizm odgrywa również swą rolę, ale. 
raczej wtórną. Intuicjonizm bowiem dotyczy samego poznania, emocjo
nalizm natomiast całej s truk tury  systemu. Konkretnie zaś biorąc — osoba 
w  systemie Schelera sprowadza się w swej najgłębszej istocie do em ocji16, 
zaś intuicja wyrasta z emocji, jest to intuicja emocjonalna — odczucie.

W odczuciu tym  wartość — ujęta przede wszystkim miłością — jest 
nam dana a priori we wszystkich swoich odniesieniach i związkach, 
a  więc od razu w istotnej dla siebie pozycji hierarchicznej oraz w związku 
z tym  podmiotem, z którym  przez samą swą istotę się wiąże. Tak poznana 
wartość może być następnie przeżyta jako cel urzeczywistnienia w chce
niu, natomiast niepodobna przeżyć tak poznanej wartości ze względu 
na pewien cel. Takie bowiem poznanie wymaga aktów dyskursywnych, 
aktów czynnego odnoszenia, tymczasem wartość według Schelera jest 
dana intuicyjnie w odczuciu ze wszystkimi swoimi odniesieniami. A zatem 
niesie już w sobie całą swoją celowość i przez tę aprioryczną celowość 
staje się celem urzeczywistnienia. Jednakże poznana w ten sposób wartość 
nigdy nie może być urzeczywistniona ze względu na jakiś c e l17. Dlatego 
Scheler wyklucza etykę „dóbr i celów”. I właśnie dlatego też wykluczony 
jest prawdziwie sprawczy stosunek osoby do wartości. Osobowy podmiot 
może tylko odczuć wartość, ujrzeć ją niejako — przeżyć jako cel „do 
urzeczywistnienia”. Przeżyć ją z kolei jako cel w urzeczywistnieniu. 
Nie może jej natomiast sprawczo skierować do celu, bo jego stosunek 
poznawczy do niej jest mimo wszystko emocjonalno-intuicyjny i teore
tyczny 18. Taki stosunek poznawczy do wartości nie może też stanowić 
podstawy dla czynnego odnoszenia jednej wartości do drugiej jako środka 
do celu. Sprawczość osoby zaś wyraża się nie w przeżyciu wartości jako 
celu urzeczywistnianego, ale w urzeczywistnianiu wartości dla celu zamie
rzonego przez tę osobę. Tak więc emocjonalny intuicjonizm Schelera 
z całą koniecznością pcha nas do etosu jako do ostatecznej postaci życia 
moralnego. Osobowy podmiot przeżywa swe wartości, a ilekroć je  czyni

16 Wiele światła na to zagadnienie rzuca artykuł A. R o h n e r  OP, Natur und  
Person in der E thik, w  którym autor podkreślając zasługi Schelera w  postawieniu 
wartości etycznej jako wartości osobowej, równocześnie rozpatruje schelerowską 
koncepcję osoby „etycznej" w porównaniu z koncepcją św. Tomasza z Akwinu.

17 Por. Odnośnie do tego zagadnienia: M. W i t t m a n n ,  M ax Scheler ais Ethiker, 
gdzie autor stwierdza, że założenia intuicjonistyczne w teorii poznania nie w y
starczają przy budowie systemu etycznego (s. 15 nn).

18 Również odnośnie do tego zagadnienia por. ibidem, a także M. W i t t m a n n ,  
In  Sachen der W ertethik.
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celem chcenia i w ten sposób urzeczywistnia, tylekroć w przeżyciu jego 
pojawiają się nowe wartości. Są to właśnie wartości moralne. W etosie 
fenomenologicżnym nie można uprzedmiotowić sprawczego stosunku osoby 
do wartości moralnych. W etosie emocjonalistycznym Schelera nie da 
się go nawet pomyśleć.

Tymczasem etyka chrześcijańska, której objawione źródła bodaj 
w części poddaliśmy analizie na początku niniejszego rozdziału, stwierdza 
ponad wszelką wątpliwość, że sama osoba jest sprawcą dobra i zła moral
nego. I dlatego właśnie dobro i zło posiadają charakter praktyczny, a rów
nocześnie posiada ów charakter, sam osobowy ideał moralny. Skoro 
bowiem sama osoba jest sprawcą wartości moralnych, skoro noszą one 
w sobie, tj. w samej swojej istocie, znamię jej sprawczości, zatem łatwo 
pojmujemy, że osoba, która je urzeczywistnia, urzeczywistnia przez nie 
swą doskonałość. Ideał osobowy istotnie jest praktyczny.

b) S u m i e n i e  j a k o  p r z e j a w  s p r a w c z e g o  s t o s u n k u  o s o b y  
d o  w a r t o ś c i  e t y c z n y c h

Poprzednie dociekania wykazały, że przy założeniach fenomenolo
gicznych, a jeszcze bardziej emocjonalistycznych systemu Schelera nie
podobna nie tylko uprzedmiotowić i wyrazić, ale nawet pomyśleć spraw
czego stosunku osoby do dobra i zła, tj. do samych przedmiotowych 
wartości etycznych. Najwyrazistszym następstwem, a przede wszystkim 
pełnym potwierdzeniem takiego stanowiska Schelera jest sposób ujęcia 
przez niego sprawy sumienia. Na niniejszym odcinku naszych dociekań 
musimy porównać schelerowskie ujęcie sumienia z jego ujęciem w etyce 
chrześcijańskiej, ażeby zyskać pełne potwierdzenie na to, że sprawczy 
stosunek osoby do wartości etycznych, który stanowi podstawę per
sonalizmu etyki chrześcijańskiej, nie daje się żadną miarą odzwierciedlić 
w założeniach systemu Schelera. Kiedy więc Scheler określa swój system 
jako podstawę personalizmu w etyce, wówczas w zestawieniu z etyką 
chrześcijańską znajdujemy u niego tylko „etos personalistyczny” .

1. Sprawę sumienia porusza Scheler w swym dziele tylko przy spo
sobności, dyskutując na tem at tzw. wolności sumienia. Zasada wolności 
sumienia nabrała właściwego sensu w systemach metafizyczno-religijnych, 
kiedy w rozstrzygnięciach sumienia widziano nieomylny sąd o tym, co 
dobre i złe, uznając dlatego w sumieniu głos Boga. Z biegiem czasu 
ta religijna baza sumienia upadła, pozostało jednak bez oparcia o nią 
„patetyczne” przeświadczenie, że taki „głos” nieomylny w nas istnieje. 
Na tym  przeświadczeniu zbudowano w pozytywizmie zasadę wolności 
sumienia (Comte), która jednak — wedle Schelera — bez oparcia
o wspomnianą bazę metafizyczno-religijną może się stać „zasadą anarchii” .
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Według Schelera „sumienie nie jest źródłem wartości moralnych, je s t 
tylko ich podmiotem”. Że nie jest źródłem wartości moralnych, to wnosi 
Scheler z faktu częstych omyłek sumienia. Że zaś sumienie jest pod
miotem wartości moralnych, to wynika już choćby stąd, że samo ono 
jest mniej lub bardziej wartościowe w zależności od tego, co radzi
i zaleca. Wartości moralne „dobro-zło” są w nim według Schelera sku
pione czy też „skapitalizowane” , stanowi ono pewną formę ich ska
pitalizowania (Okonomisierungsform der sittlichen Einsićht) 19. Wartości 
te bowiem są przeżywane w emocjonalnych aktach poznawczych, ostatnim  
zaś ich źródłem jest czysto emocjonalna miłość. Zawierają się one poza 
tym  w powszechnych normach, zawierają się W orzeczeniach autory
tetów moralnych. Jeżeli jednak mają stać się treścią etosu danej osoby, 
to muszą być przeżyte w osobistym jej odczuciu poznawczym. Szczególnie 
ważne zaś są te  wartości, które każda osoba przeżywa sama jako swoje 
indywidualne dobro moralne. W nim znajduje swój indywidualny ideał 
osobowy, one tworzą owo czysto osobowe „plus” wartości, które stanowi
0 moralnej indywidualności i odrębności danej osoby. Otóż wszystkie te  
wartości, zarówno te, które osoba przeżywa jako własne, które składają 
się na jej indywidualny etos jak i te, które przejęła z powszechnych 
norm i od moralnych autorytetów  — są skapitalizowane w sumieniu. 
W tym  sensie sumienie stanowi ich podmiot, samo ono jednakże nie 
jest moralnie twórcze, nie poznaje nowych wartości. Znaczy to, że do 
niego nie dociera już ta emocjonalna energia miłości, która nowe wartości 
stawia w polu widzenia osoby. Przekonuje nas zresztą o tym  sama 
działalność sumienia. Jest ona bowiem raczej negatywna i zakazująca, 
krytyczna i ostrzegająca. Scheler uważa tzw. „złe sumienie", które gani
1 zakazuje, za zjawisko stanowczo bardziej pozytywne niż „dobre sumie
nie”, tzn. takie, które wewnętrznie chwali i aprobuje. To stanowisko 
Schelera dowodzi, że sumienie nie jest terenem  emocjonalno^poznawczego 
przeżywania wartości, drzemią w nim natomiast tendencje powinnościowe, 
które według założeń Schelera (zbadamy je  w następnej części rozdziału) 
w życiu moralnym posiadają znaczenie negatywne.

Całe to ujęcie w systemie Schelera jest następstwem przyjętego przs-- 
zeń emocjonalnego a priori w istocie i życiu osoby. Moralne życie osoby 
sprowadza się do przeżywania tych wartości, które odsłania przed nią 
czysto emocjonalna miłość. Wśród nich znajdują się również wartości 
moralne. W emocjonalno-poznawczym przeżyciu wszystkich tych w ar
tości osoba znajduje swój ideał indywidualny, a ten indywidualny ideał 
osoby (ideales W ertwesen) stanowi właściwą podstawę „mierzenia” w zna
czeniu m oralnym 20. Nie możemy mierzyć osoby ani jej aktów — utrzy-

*• Por. op. cit., s. 336.
2" Por. op. cit., s. 507.
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m uje Scheler — w świetle ogólnych przeciętnych norm, to prowadziłoby 
bowiem do ścinania jej etycznej indywidualności. Każda osoba musi 
mierzyć dobro i zło swoich aktów w świetle tych wartości, które indy
widualnie przeżywa. W podobny sposób winniśmy też mierzyć moralną 
wartość drugiej osoby oraz jej aktów w świetle jej indywidualnego ideału 
osobowego, który dany nam jest poznawczo w odczuciu, o ile współ- 
przeżywamy zarówno świat wartości tej osoby, jak i jej akty przez miłość. 
Biorąc za podstawę intuicjonistyczne założenia Schelera można to mie
rzenie moralne osoby jej osobowym ideałem rozumieć tylko w ten sposób, 
że w samym przeżywaniu „dobra” i „zła” przez odnośny podmiot zawiera 
się miara o tyle, że osoba wtedy tylko przeżywa pełne „dobro” , kiedy 
w pełni urzeczywistnia te wartości, które „widzi”, natomiast przeżywa 
„zło” , kiedy ich nie urzeczywistnia. Tak więc odczuwanie dobra i zła 
już samo przez się jest miarą. Mierzenie etyczne pozostaje w obrębie 
etosu (w ten sposób w odniesieniu do własnej osoby). Analogicznie w od
niesieniu do osoby drugiej, skoro przez miłość przyswajamy sobie inten- 
cjonąlnie jej świat wartości, a więc również jej świat „dobra i zła” , 
k tóry sam z siebie stanowi moralną miarę osoby i jej aktów. Scheler 
nam tego mierzenia szczegółowo nie tłumaczy. Licząc się jednak z zało
żeniami intuicjonistycznymi i ego systemu, które nie dopuszczają udziału 
żadnych aktów dyskursywnych, możemy je rozumieć tylko w ten sposób.

Wobec tego zaś trzeba przyjąć, że sumienie w owym mierzeniu nie 
bierze udziału. Mierzenie jest wypływem miłości do osoby, ujawnia się 
w emocjonalnym przeżyciu samego dobra lub zła tejże osoby. Natomiast 
sumienie według Schelera z miłości nie wypływa, nie przeżywamy w nim 
wartości osoby, nie przeżywamy jej dobra lub zła, przeżywamy natomiast 
nakazy i przynaglenia, które idą od wewnątrz. I otóż Scheler, który, 
jak  stwierdziliśmy w poprzedzającej fazie naszych dociekań, samą istotę 
życia osoby znajduje w miłości-emocji, całe zaś życie moralne tej osoby 
w etosie, tj. w emocjonalno-poznawczym przeżywaniu wartości, wyłącza 
właściwie sumienie z moralnego życia osoby, pomimo że według ogólnego 
przekonania stanowi ono tego życia najbardziej doświadczalny wyraz. 
Wyłącza je zaś dlatego, ponieważ w emocjonalistycznych założeniach 
swego systemu nie znajduje podstaw do ujęcia „fenomenu” sumienia 
jako zasadniczego przejawu sprawczego stosunku osoby ludzkiej do w ar
tości moralnych, do dobra i zła. Tymczasem badając istotne znaczenie 
sumienia w etyce chrześcijańskiej, stwierdzamy w drodze analizy, że 
stanowi ono właśnie przejaw sprawczości osoby ludzkiej w odniesieniu 
do dobra i zła. Stwierdzenie to przy porównaniu z etyką Schelera od
grywa tym większą rolę, że Scheler wspomina, jak widzieliśmy, o szczegól
nym  metafizyczno-religijnym znaczeniu sumienia, kiedy to sąd sumienia 
dlatego przyjm uje się jako ostateczną instancję moralną, bo się w nim
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uznaje „głos” Boga. Wobec tego ważną będzie rzeczą stwierdzić, że 
źródła etyki chrześcijańskiej w sumieniu znajdują tylko przejaw spraw
czego stosunku osoby do dobra i zła.

2. W nauczaniu samego Jezusa Chrystusa nie spotykamy się z „sumie
niem”, jeśli chodzi o dosłowne brzmienie tego wyrazu 21. Spotykamy 
się natomiast z wyraźną nauką o sumieniu w Listach św. Pawła. Wedle 
Rz 2, 5 — u pogan, którzy nie znają prawa moralnego z Objawienia, 
jest jego treść wypisana w sercach; jest to więc moralne prawo natury, 
k tóre każdy człowiek odczytuje samodzielnie bez pomocy Objawienia. 
Sumienie zaś przejawia się w tym, że „...różne ich myśli oskarżają się 
nawzajem lub bronią...”, a więc w wewnętrznych aktach oskarżenia lub 
usprawiedliwienia. W szczególniejszy sposób jednak pomogła nam w zro
zumieniu chrześcijańskiej nauki objawionej o sumieniu sprawa spożywania 
mięsa ofiarowanego uprzednio bałwanom pogańskim, o której św. Paweł 
pisze kilkakrotnie), mianowicie Rz 14, 21—23 oraz w 1 Kor 8, 7 nn.
i 1 Kor 10, 25—30. Według św. Pawła spożywanie takiego mięsa, obiek
tywnie biorąc, nie jest grzechem. Może jednak ktoś posiadać na tym 
punkcie słabe, nieurobione sumienie i wówczas spożywanie mięsa ofiar
nego w jego oczach może wywołać zgorszenie. Ze względu na to radzi 
więc Apostoł, aby zachowując własne swe przekonanie wewnętrzne przed 
Bogiem, w obecności takiego bliźniego powstrzymać się jednak od jedzenia 
mięs ofiarnych. Przy tej zaś sposobności dowiadujemy się właśnie wiele
o samym sumieniu. Sumienie polega na wewnętrznym przekonaniu o do
bru względnie złu moralnym odnośnego czynu. Człowiek winien postę
pować w ścisłej zgodności z tym  wewnętrznym przekonaniem. Jeśli tak 
postępuje, „samego siebie nie potępia” (Rz 14, 22). Jeśli natomiast wątpi, 
tj. gdy brak mu tego wewnętrznego przekonania o dobru moralnym 
danego czynu, a mimo to go spełnia, wówc7jas „potępia siebie” , bo 
„Wszystko, co nie jest z przekonania, grzechem jest” .

Na podstawie tych tekstów utrzymujemy, że sumienie jest podmio
tową normą (miarą) moralności czynów ludzkich. W tym charakterze 
zawiera ono w sobie naprzód akt poznawczy: jest to akt etycznego 
wartościowania, którego następstwo określa św. Paweł jako „przekonanie”
o dobru względnie złu moralnym odnośnego czynu. Na tym wartościowa
niu i przekonaniu opiera się znaczenie normatywne sumienia, „przekona
nie” , bowiem zobowiązuje do działania zgodnie z jego treścią. Jest zaś su
mienie wedle św. Pawła normą podmiotową, skoro czytamy, że chociaż spo
żywanie mięsa ofiarnego samo w sobie grzechem nie jest, to jednak ten, 
kto ma przekonanie, że ono jest grzechem, zobowiązany jest powstrzymać 
się od jedzenia. Jeżeli spożywa, grzeszy, jeśli zaś powstrzymuje się, 
czyni dobrze. A zatem czyn moralnie dobry jest to zawsze bezpośrednio

al Por. J. H e r k e n i r a t h ,  Die Ethik Jesu, s. 60.
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akt zgodny z sumieniem, czyn zaś moralnie zły — to zawsze bezpośrednio 
akt wbrew sumieniu.

Sw. Paweł w swej nauce o sumieniu posłużył się takim  charakte
rystycznym wypadkiem, w którym  często właśnie zdarzają sią omyłki 
sumienia. Akt, o który chodzi, jest na podstawie samej swojej czysto 
przedmiotowej treści moralnie dobry. Jednakże często bywa przez ludzi 
„w sumieniu” uważany za zły. A więc bynajmniej źródła chrześcijań
skiego Objawienia nie uczą nieomylności sumienia. Scheler, jak widzie
liśmy, akcentuje tę rzekomą nieomylność sumienia w systemach reli
gijnych, skąd ma pochodzić wygórowane jego znaczenie w tych systemach. 
Tymczasem wedle źródeł etyki chrześcijańskiej istotne znaczenie sumienia 
leży w tym, że sąd jego zobowiązuje, chociaż nawet jest omylny. Ale 
to właśnie najlepiej świadczy, że dobro czy też zło moralne odnośnego 
ak tu  ludzkiego pochodzi w samej swojej istocie od osoby spełniającej 
ów akt. Sumienie jest aktem wewnętrznego życia osoby, który polega 
na tym, że przekonanie o dobru moralnym danego aktu zobowiązuje 
do jego spełnienia, przekonanie zaś o złu odnośnego aktu zobowiązuje 
do powstrzymania się od niego, do jego nie-spełnienia. Zobowiązanie 
tedy, które człowiek przeżywa w sumieniu odnosi się bezpośrednio do 
sprawczości jego osoby, do tego, że ma być sprawcą pewnego aktu lub 
też nim nie być. Ma zaś być sprawcą tego aktu ze względu na dobro 
moralne. Jeśli natomiast ów akt w jego przekonaniu zawiera zło moralne, 
wówczas nie powinien być jego sprawcą. Jeżeli nim będzie, będzie przez 
to samo sprawcą zła. Tak więc sumienie, jako „przekonanie" świadczy 
nam o praktycznym charakterze wartości moralnych, sumienie jako „zobo
wiązanie” świadczy bezpośrednio o sprawczym stosunku osoby do dobra
i zła. Ponieważ źródła Objawienia chrześcijańskiego przedstawiają nam 
sumienie jako przekonanie i zobowiązanie, zatem świadczą o sprawczym 
stosunku osoby do samych wartości moralnych, które dzięki temu posia
dają praktyczny charakter.

3. Akt sumienia tak jak go przedstawiają źródła objawione etyki 
chrześcijańskiej ten sprawczy stosunek osoby do samego dobra i zła 
moralnego nam unaocznia. Znajdujemy go mianowicie w treści przeżycia, 
konkretnie zaś w tym, że przekonanie o dobru zobowiązuje do jego urze
czywistniania, przekonanie zaś o złu do jego nie-urzeczywistniania. Ponie
waż wszystko to jest dane bezpośrednio w treści przeżycia, zatem właśnie 
przy pomocy analizy fenomenologicznej możemy z tej treści przeżycia 
wydobyć sprawczy stosunek do dobra i zła moralnego. Wnosimy zatem, 
że same założenia fenomenologiczne nie powinny Schelerowi całkowicie 
uniemożliwić odkrycia sprawczego stosunku osoby do wartości moralnych
i nawiązania przez to kontaktu z etyką chrześcijańską. Musiały więc 
na to wpłynąć inne założenia, które w samej istotnej strukturze jego
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system u tkwią może głębiej niż fenomenologia. Założenia te  są nam 
ju ż  znane z poprzedzających dociekań. Gdy chodzi konkretnie o sprawę 
sumienia, to  ujawniają się one w szczególnej postaci: jako dążność do 
wykluczenia powinności z etyki w tym  przeświadczeniu, że wówczas 
doprowadzi do etyki czystych wartości.

c) Z a g a d n i e n i e  p o w i n n o ś c i  i p r z y k a z a ń

W niniejszej fazie naszych dociekań mamy postawić krytycznie zagad
nienie powinności w systemie Maksa Schelera. Stawiamy je  zaś krytycznie 
przez porównywanie z etyką chrześcijańską, której treść badamy ciągle 
w świetle jej objawionych źródeł. Nie możemy bowiem ani na chwilę 
tracić z oczu właściwego celu naszej pracy, który polega na ustaleniu, 
czy  i o ile system Schelera może się nadawać do interpretacji etyki 
chrzęści j ańskiej.

1. Scheler dlatego zmierza do wycofania ze swego systemu etycznego 
powinności, ponieważ chodzi mu o usunięcie z etyki źródła wszelkiego 
negatywizmu. Postulat ten w odniesieniu do etyki w ogólności nie ma 
sensu, zawsze bowiem etyka musi mieć za przedmiot dobro i zło równo
cześnie. Nie może się zajmować samym tylko dobrem, skoro zło należy 
również do całokształtu moralnej rzeczywistości. Musi zatem etyka być 
równocześnie pozytywna, o ile ma zajmować się dobrem moralnym oraz 
stosunkiem osoby do niego, musi zaś być równocześnie negatywna, o ile 
ma się zajmować moralnym złem oraz stosunkiem osoby do zła. To 
założenie jest oczywiste i nie da się żadną m iarą naruszyć. Zatem cały 
schelerowski postulat zmierzający do usunięcia z etyki wszelkiego nega
tywizmu, i to w samym jego źródle, można przyjąć tylko w odniesieniu do 
przeżycia moralnego. Scheler zresztą, jak możemy wnosić z dotychcza
sowych dociekań, tak tylko ten postulat rozumie, skoro jego fenome
nologia nie pozwala mu opuścić w etyce płaszczyzny przeżycia. Scheler 
więc uznaje, że powinność jest źródłem negatywnego charakteru przeżycia 
moralnego i dlatego zmierza do usunięcia go z tego przeżycia tak, aby 
osobowy podmiot mógł przeżywać tylko to, co jest pozytywne, tzn. same 
wartości.

Wartości jednak według najelementarniejszych zasad aksjologii rów
nież dzielą się na pozytywne i negatywne. Otóż negatywna rola powin
ności, zdaniem Schelera, polega na tym, że odnosi się ona z samej swojej 
isto ty  właśnie do wartości negatywnych 22. I to nie tylko wówczas, kiedy 
w grę wchodzi powinność „nie-bycia” samej wartości negatywnej, ale 
również wówczas, kiedy chodzi o powinność „bycia” wartości pozytywnej. 
Wówczas bowiem zdanie wyrażające powinność (idealną) zawiera wzgląd 
na nie-istnienie odnośnej wartości pozytywnej wedle zasad aksjologii;

12 Por. op. cit., s. 213.
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samo zaś nie-istnienie wartości pozytywnej wedle zasad aksjologii jest 
już wartością negatywną. W ten sposób więc powinność zawsze zwrócona 
jest do tego, aby wykluczać wartość negatywną. Tak np. tego rodzaju 
zdania ,,powinna być sprawiedliwość” lub „powinno się wyrównywać 
szkody” wyrażające idealną powinność, mają sens tylko o tyle, o ile 
odnośne wartości pozytywne nie istnieją, a więc o tyle, że zawierają 
wzgląd na wartość negatywną.

Analogicznie ocenia Scheler sens powinności, gdy chodzi o powinność 
realną, czyli tzw. powinność normatywną wywołaną jednostkowym naka
zem lub też ogólną normą 23. Nakaz ten czy też norma stawiają pewne 
żądania pod adresem woli jednostki albo ogółu. Żądania te  zaś o tyle 
tylko mają sens, o ile ze strony tego, do kogo się odnoszą, zachodzi dążenie 
przeciw tej wartości, która zawiera się w treści żądania, o ile postawa 
jego woli jest tej wartości przeciwna. Negatywizm powinności norma
tywnej zaznacza się już w tym, że zakaz jest zjawiskiem historycznie 
wcześniejszym od nakazu. Ale również i nakaz posiada znaczenie nega
tywne, bo jego sens zależy od tego, czy ze strony osoby, której się rozkazu
je, zachodzi owo poruszenie przeciw tej wartości, która zawiera się w treści 
nakazu. I tutaj sięga Scheler do argumentu z dziedziny wychowania 24: 
jeżeli wydaje się nakaz osobie, która sama z wewnętrznego przekonania 
o dobroci tego, co w danym wypadku stanowi treść nakazu gotowa 
jest to spełnić, wówczas ów nakaz, nie tylko jest aktem  niepotrzebnym, 
ale co więcej — jest on moralnie zły. Wywołuje bowiem sprzeciw moralny 
ze strony tej osoby, do której się odnosi. Skąd się bierze ów sprzeciw 
moralny, to już wobec poprzedzających wywodów jest zrozumiałe: jeśli 
nakaz winien zakładać w tej osobie, do której się odnosi, dążenie przeciw 
wartości, która jest jego treścią, a osoba ta tymczasem właśnie sama 
dąży ku tej wartości, zatem owo krzywdzące dla niej założenie musi ją 
oburzać oraz wywoływać jej moralny sprzeciw. Ta obserwacja zaczer
pnięta z dziedziny wychowania rozrasta się w systemie Schelera w nastę
pującą zasadę: jest rzeczą wykluczoną, ażeby jakieś zdanie zawierające 
powinność mogło się przeciwstawić intuicyjnemu poznaniu pozytywnej 
wartości (dobra). Jeśli wiem, co dobre, to nie troszczę się o to, co 
powinienem. Ta „wiedza odczucia” określa już bezpośrednio moje chcenie, 
które nie musi przechodzić przez żadne „powinienem” 25.

W ten sposób formułuje Scheler samą zasadę etyki czystych wartości, 
etyki bez powinności. Sama wartość intuicyjnie odczuta określa już chce

23 Por. op. cit., s. 214.
24 Zwraca na to uwagę M. W i t t m a n n ,  który skądinąd w  swoich pracach 

(M ax Scheler ais Ethiker, In Sachen der W ertethik) często podkreśla, że cale sche- 
lerowskie pojęcie obowiązku jest odziedziczone po Kancie.

25 Por. op. cit., s. 213.
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nie. Stwierdziliśmy, że wartość ze względu na swoją istotę ma wszystkie 
dane po temu, ażeby nadać kierunek chceniu. Kiedy go jednak faktycznie 
nadaje, to w systemie Schelera przy jego emocjonalistycznych założe
niach, nie może polegać na sprawczym stosunku samej osoby do tej 
wartości, która w chceniu się urzeczywistnia. Brak w chceniu urze
czywistniającym wartości przejawów sprawczego stosunku osoby do nich. 
Porównawcza analiza aktu sumienia na podstawie źródeł etyki chrześci
jańskiej naprowadza nas na to, że ów sprawczy stosunek samego chcenia 
osoby do wartości moralnych ujawnia się właśnie w przeżyciu powinności. 
Kiedy więc Scheler głosi samowystarczalność wartości w życiu moralnym, 
to takie jego twierdzenie leży na tej samej linii, którą ujawniamy stop
niowo w toku bieżącego rozdziału: Scheler sprowadza samą istotę życia 
osoby do emocji, jej zaś życie moralne do emocjonalnego przeżywania 
wartości, przy całkowitym zapoznaniu sprawczości osoby. I otóż, jeżeli 
zdajemy sobie sprawę z tej linii systemu schelerowskiego, będzie nam 
łatwiej pojąć złożenie całej odpowiedzialności za negatywny charakter 
etyki na karb obowiązku i powinności.

Nie ulega wątpliwości, że powinność sama z siebie odnosi się zarówno 
do wartości negatywnej jak i pozytywnej. Kiedy odnosi się do wartości 
negatywnej, to zawsze w kierunku jej przezwyciężenia, jest bowiem 
powinnością jej „nie-bycia” . Według zasad aksjologii26 zaś samo „nie
bycie” wartości negatywnej już jest wartością pozytywną. A zatem według 
założeń aksjologii powinność zwraca się do wartości negatywnej ze wzglę
du na wartość pozytywną, do której zmierza. Kiedy zaś zwraca się do 
samej wartości pozytywnej, to na podstawie przedmiotowej treści powin
ności (ponieważ jest to wówczas tylko po prostu powinność „bycia” tej 
wartości pozytywnej), nie można utrzymywać, że zwraca się do niej 
ze względu na wartość negatywną, ażeby ją  wykluczyć. Przedmiotowa 
treść powinności niczego o tym  nie mówi.

Weźmy z kolei powinność jako treść przeżycia. Czy na tej płaszczyźnie 
potwierdzi się schelerowska teza o jej negatywnym charakterze? Gdy
byśmy wzięli powinność jako przeżycie chcenia, woli, wówczas nie mo
żemy tego stwierdzić. Jeżeli chcę uniknąć zła, to  tym  samym chcę 
dobra, a jeśli chcę dobra, to przez to bynajmniej nie chcę tylko uniknąć 
z ł  a. Zakładamy, że chcę dobra, którego powinienem chcieć oraz, że nie 
chcę zła, którego powinienem nie chcieć; akty woli idą za kierunkiem 
powinności, żadnego negatywnego znaczenia powinności nie możemy 
w nich odkryć. Wola kierowana powinnością zwraca się do dobra. Wobec 
tego nie pozostaje nam nic innego, jak przypuścić, że ów negatywny 
charakter, który Scheler powinności stale przypisuje, pochodzi z założeń 
emocjonalistycznych jego systemu, konkretnie zaś z tego, że życie we

28 Por. op. cit., s. 79.
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wnętrzne osoby sprowadza się do emocji jako do zasadniczej treści. W prze
życiu emocjonalnym powinność zaznacza się negatywnie. Nie chodzi tu  
oczywiście o odnośne stany uczuciowe, ale o intencjonalne odczucia, 
które tę negatywną wartość powinności odzwierciedlają i utrw alają 
w emocjonalnym życiu osoby. Powinność sama nie jest wartością, jednak
że w związku z przeżywaniem, powinności odczuwany negatywną wartość, 
odczuwamy pewne „zło”. Płynie ono zapewne stąd, że powinność pojawia 
się w przeżyciu zawsze wtedy, gdy przeżywamy nieistnienie odnośnej w ar
tości pozytywnej, która „powinna być”, lub też istnienie wartości nega
tywnej, która „powinna nie być” w naszym przeżyciu. Tak więc cha
rakterystyczne zestawienie powinności z negatywną wartością w inten
cjonalnym odczuciu tłumaczy nam samo to odczuwanie „zła” przy prze
żywaniu powinności. Tylko w taki sposób można sobie wytłumaczyć 
stanowisko Schelera wobec powinności. Pozytywne natomiast i moralnie 
twórcze znaczenie powinności uwydatnia się w etyce w aktach chcenia, 
na których opiera się sprawczy stosunek osoby do wartości. Scheler 
tego stosunku nie założył, osobę sprowadził do emocji, wobec czego 
powinność przybrała dlań znaczenie negatywne i moralnie destruktywne, 
jak to będziemy jeszcze obserwować w dalszym toku rozważań. Wszelka 
etyka zbudowana na pojęciu powinności27, nawet tylko powinności ideal
nej, posiada dla niego znaczenie negatywne.

2. Analizując przeżycie powinności Scheler zauważa, że obok cha
rakterystycznego nastawienia na wartość negatywną, w przeżyciu tym 
mieści się niemniej charakterystyczny pierwiastek konieczności28 (Not- 
wendigkeit des Sollens). Wartości z samej swej istoty konieczności takiej 
nie wywołują, w ich przeżyciu ona się nie zawiera. Natomiast w przeżyciu

27 M. W i t t m a n n ,  (prace przytoczone powyżej) zarzuca Schelerowi, że zupeł
nie błędnie ujmuje znaczenie powinności i obowiązku, o ile wziąć za podstawę to 
ich znaczenie, jakie posiadają w  etyce chrześcijańskiej.

28 Por. op. cit., s. 213: Es gibt keine „W ertnotwendigkeit" sondern nur W esens- 
zusammenhange von W erten; es gibt aber eine „Notwendigkeit des Sollens". Diese 
N otw endigkeit eines positiv Gesollten ist aber im m er nur das Sollen des N ichtseins 
vom  Gegenteil des positiven W ertes. Es steht hier also genau so, wie bei der theo- 
retisćhen Notwendigkeit, „dass B zu  A  gehort". Eine solche b edeutet stets, dass das 
Gegenteil unmoglićh ist.

Es liegt daher jedem  Sollenssatz ein positiver W ert „zugrunde”, den er aber 
selbst niemals enthalten kann. Denn was iiberhaupt „gesollt" ist, ist urspriin- 
glich niem als das Sein des Guten, sonder nur das N ichtsein des Ubels. 
Ausgeschlossen ist es daher, dass je  ein Sollenssatz der Einsicht in das, was 
positiv gut ist, widersprechen oder dieser Einsicht ubergeordnet werden kónnte. 
Weiss ich z. B., was zu lun fur mich gut ist, so kiim m ert es m ich n icht im  m indes- 
ten, ,,was ich soli". Sollen setzt voraus, dass ich wisse, was gut ist. Weiss ich aber 
unm ittelbar und voll, was gut ist, so bestim m t auch dieses fiihlende W issen unm it- 
ielbar m ein Wollen, ohne dass ich durch ein „ich soll“ einen Durchgang nehm en  
■miisste.
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powinności zawiera się wyraźnie. Mając przed oczyma ten znamienny 
pierw iastek przeżycia powinności możemy określić wzajemny stosunek 
wartości i powinności w systemie Schelera oraz następstwa tego stosunku.

Wedle założeń systemu Schelera wartość z natury  swej jest obojętna 
na istnienie. Znaczy to, że jest wartością bez względu na to, czy istnieje, 
czy nie 29. Ta obojętność na istnienie doskonale się tłumaczy, skoro war* 
tości są dane, jako właściwy przedmiot w poznaniu em ocjonalnym 30. 
Ale właśnie dlatego, że są same z siebie obojętne na istnienie, dlatego 
same z siebie nie rodzą powinności. Powinność bowiem zawsze oznacza żą
danie płynące z wewnątrz czy też z zewnątrz pod adresem dążenia 
w szczególności zaś pod adresem chcenia. Przedmiotem żądania jest 
właśnie istnienie danej wartości. Powinność zatem zawsze już zakłada 
wartość, sama według Schelera nie przedstawia osobnej kategorii bytu, 
bo cała jest nastawiona na istnienie („bycie”) odnośnej wartości. 
(Jest to oczywiście stwierdzenie fenomenologa). Ilekroć wartości są dane 
ais seinsollend, tj. jako treść powinności, są dane tym  samym jako 
cele dążenia (chcenia). Przez dążenie zaś ma dojść do ich urzeczywistnie
nia: ze sfery idealnej mają przejść do realnej, mają przyjąć istnienie. Otóż 
takie urealnienie wartości nie wypływa z wartości samych, skoro są 
obojętne na istnienie. Wartość nie rodzi powinności.

Niemniej według Schelera samo pojawienie się wartości w emocjo- 
nalno-poznawczym przeżyciu danego podmiotu wywołuje pewne przeżycie 
powinności. Jest to powinność idealna (ideales Sollen). Idąc po linii 
założeń Schelera nie możemy powiedzieć, że taka powinność idealna 
sprowadza się do samego „sądu o powinności” (wartość „a” powinna 
być), jest to raczej również emocjonalne odczucie powinności, która musi 
posiadać ów „negatywny” charakter, jak tego doszliśmy uprzednio. Nie 
stanowi ono jednak żadną miarą realnego osobowego przeżycia powin
ności, w którym  zaznacza się właściwy sprawczy stosunek osoby do 
wartości („powinienem”). I dlatego w przeżyciu powinności idealnej w ar
tości stają przed osobą jako cele „do” urzeczywistnienia, nie są jednak 
przeżywane jako cele we właściwym tego słowa znaczeniu, bo też nie 
są poznawane jako cele. Poznanie wartości jest dla Schelera poznaniem 
praktycznym przez to, że nosi charakter pewnego „liczenia się” ze swoim 
przedmiotem. Poznanie to jednak nie jest poznaniem praktycznym przed
miotu jako celu urzeczywistnienia, nie zawiera w sobie sprawczej ten
dencji osobowego podmiotu i nie może go zawierać, jakeśmy to stw ier
dzili w części I niniejszego rozdziału, ponieważ miłość osoby, z której

28 Por. op. cit., s. 211.
30 Zupełnie inaczej jest np. w  systemie św. Tomasza z Akwinu, gdzie dobro 

jest przedmiotem właściwym woli — dążenia (appetitus). Jeżeli pożądamy dobra, jeśli 
dążymy do niego, to chodzi nam tym samym o to, ażeby ono było; chodzi nam
o sam byt dobra. (Por. Sum m a Theol. I, 5).
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wypływa całe „praktyczne” poznanie wartości jest czystą emocją, a żad
nego pierwiastka chcenia w sobie nie zawiera. Nie dopuszcza zatem 
w swoim obrębie sprawczych dążności osoby do poznania wartości.

O ile zatem poznawcze przeżycie wartości wywołuje przeżycie idealnej 
powinności, to przez to bynajmniej nie wprowadza nas w porządek reali
zacji wartości. Sama tylko powinnoSć zmierza do realizacji wartości — 
Scheler to stwierdza wyraźnie. Skoro więc stara się wykluczyć powinność 
ze swej etyki, to znaczy, że jego system etyczny abstrahuje od realizacji 
wartości, zajmuje się natomiast samym tylko emocjonalno-poznawczym 
ich przeżywaniem. Jest więc czystym etosem. Ale bez urzeczywistnienia 
wartości przedmiotowych nawet etos w ściślejszym (i właściwym) zna
czeniu nie da się pomyśleć, bo wartości etyczne pojawiają się właśnie 
przy urzeczywistnianiu. Scheler jako fenomenolog nie zajmuje się urze
czywistnianiem wartości, zajmuje się natomiast ich pojawianiem się, rów
nież ich pojawianiem się przy sposobności urzeczywistniania. O tyle 
więc zajmuje się wartościami etycznymi. Urzeczywistnianiem zaś, tworząc 
etykę bez cech negatywnych — właściwie nie może się zajmować. Jak
kolwiek bowiem twierdzi, że sama wartość wystarcza do określenia ten
dencji chcenia, to jednak na podstawie założeń jego systemu wykazujemy, 
że sama wartość nie wystarcza do wywołania urzeczywistnienia; wartość 
bowiem jest według Schelera obojętna na swoje realne istnienie (jest w ar
tością bez względu na to, czy istnieje czy też nie), w urzeczywistnieniu 
zaś chodzi właśnie o realne istnienie wartości. A zatem żeby wartość 
realnie zaistniała, nieodzowną jest powinność: powinność sprawia urzeczy
wistnianie wartości. W etyce bez powinności nie ma mowy o urzeczywist
nianiu wartości. Tymczasem powinność stanowi źródło negatywizmu 
w etyce, osłabia bowiem emocjonalne i poznawcze przeżycie wartości.

W tym  wszystkim wyłania się jeszcze następujące pytanie: jak Scheler 
właściwie pojmuje owo „urzeczywistnianie” wartości? Czy nie rozumie 
go właśnie tylko jako pewnej „tendencji” chcenia? Mamy teraz wszystkie 
podstawy po temu, ażeby tak przypuszczać. „Urzeczywistnienie” ujawnia 
tylko pewną dążność chcenia w stronę wartości. Jedynym  momentem, 
który w tym  fenomenie może nas naprowadzić na sprawczy stosunek 
osoby do wartości, które stanowią przedmiot urzeczywistnienia, jest prze
życie powinności. Widzieliśmy to już zresztą na podstawie analizy su
mienia w źródłach objawionych etyki chrześcijańskiej. Kiedy więc Scheler 
tak stanowczo dąży do wykluczenia powinności z przeżycia etycznego, 
to dowód, że w „urzeczywistnianiu” widzi samą tylko „tendencję chce
nia” . Ta tendencja chcenia wchodzi dla fenomenologa-emocjonalisty 
w świat miłości przez to, że ulega emocjonalnej „przyczynowości pociągu” , 
który wywierają wartości. Wobec tego cała osoba wraz z chceniem uczest
niczy w emocji, przeżywa wartości — w tym  leży całe jej życie moralne.
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Sprawczy stosunek osoby do wartości przeżywanych, które w świetle 
etyki chrześcijańskiej jest podstawą życia moralnego, w systemie Schelera 
przepada zupełnie wraz z wykluczeniem powinności.

3. W przeżyciu idealnej powinności zawiera się już ten negatywny 
charakter, który — jak stwierdziliśmy poprzednio — tłumaczy się nam  
na płaszczyźnie intencjonalnego odczucia. Tym bardziej akcentuje Scheler 
ów negatywny charakter w przeżyciu każdej realnej powinności, w prze
życiu obowiązku, który zawsze płynie z nakazu bądź wewnętrznego, bądź 
też zewnętrznego. Właśnie na skutek tego wszelka realna powinność 
wedle Schelera pozbawia człowieka jasnego poznawczego odczucia w ar
tości, sprawia, że człowiek spełnia ją  „na ślepo” .

Jeżeli chodzi o powinność, która ma swe źródło na zewnątrz, to Scheler 
widzi w niej pozbawienie podmiotu poznawczego odczucia wartości przez 
to, że każdy rozkaz zawiera w sobie zawsze bezpośrednie oddziaływanie 
rozkazodawcy jego własnym aktem  woli na wolę tego, komu rozkazuje31. 
Dzieje się tak tym  bardziej, im bardziej rozkaz nie zawiera w swej 
treści żadnego „informowania” , im bardziej jest bezpośredni. Najostrzejszą 
formą rozkazu jest dla Schelera tzw. rozkaz sugestywny, w którym  się 
w ogóle nie wspomina o istnieniu cudzej woli („zrobisz to a to”). Czyn 
zrodzony z rozkazu dlatego jest więc „ślepy” , ponieważ chodzi w nim 
o to, ażeby tylko spełnić wolę drugiego, nie zaś o to ażeby urzeczywistnić 
wartość. Ale nawet w rozkazie pedagogicznym zawiera się w swoisty 
sposób to oddziaływanie wolą na wolę drugiego, jest ono jednak ukryte 
w  ten sposób, ażeby odnośna osoba spełniła nakazywaną sobie czynność 
wolnym aktem swojej woli („będzie najlepiej dla ciebie, jeśli to uczynisz, 
co chcę, ażebyś uczynił”). Również gdy chodzi o radę, to i ona jest 
wedle Schelera wyrazem woli tego, który jej udziela, nie sprowadza 
się zaś do czystej informacji o treści idealnej powinności. Odnosi się 
to zwłaszcza do tzw. rad władzy, do których Scheler zalicza również 
rady ewangeliczne32. Tylko w tzw. „doradzie m oralnej”, w której chodzi 
jedynie o to, by drugi człowiek łatwiej mógł poznać, co powinien czynić, 
nie zawiera się żadne oddziaływanie na wolę drugiego. Nie zawiera 
się ona również w „zaleceniu” (Empfehlung): to uznaję za powinne 
z twojej strony — podczas gdy „propozycja” (Vorschlag) w ogólności 
nie odnosi się do tego, co powinne, ale tylko do strony technicznej: 
jak  zrealizować to, co powinne.

Odnosząc się krytycznie do tych wszystkich form, dlatego że w nich 
zawiera się oddziaływanie wolą na wolę drugiego człowieka, Scheler 
daje wyraz przeświadczeniu, że oddziaływanie takie musi niszczyć oso

31 Por. op. cit., s. 206 nn.
82 Por. op. cit., s. 208.
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biste przeżycie wartości po stronie tego ostatniego. W ten sposób zaś 
powinność uniemożliwia właściwe przeżycie moralne, skoro bowiem wy
klucza poznawcze odczuwanie wartości, to uniemożliwia też jej urze
czywistnienie, tzn. tendencję chcenia zwróconą ku tej wartości. Jeśli 
nawet rozkazodawca inform uje o wartości, to jednak zdaniem Schelera 
sama ta okoliczność, że informacje popiera aktem  swej woli, stwarza 
realne niebezpieczeństwo, że ze strony tej osoby, której w taki sposób 
rozkazuje, nie dojdzie do prawdziwego przeżycia wartości, akt zaś zostanie 
spełniony „na ślepo”, tj. dlatego tylko, ażeby wypełnić nakaz. Nawet 
w radzie, w szczególności zaś w „radzie ewangelicznej”, widzi Scheler 
to niebezpieczeństwo.

4. Właśnie w tym  momencie całe zagadnienie najbardziej nadaje się 
do tego, ażeby je przenieść porównawczo na teren objawionej etyki chrze
ścijańskiej. Wiemy bowiem, że w objawionych jej źródłach zawierają, 
się liczne przykazania i rady. Czy z tego powodu etyka chrześcijańska 
znosi a bodaj ogranicza możliwość prawdziwych przeżyć moralnych ze 
strony tych ludzi, którzy się do niej stosują? Czy naprawdę naraża ich 
na niebezpieczeństwo „ślepego” wykonywania swoich przykazań, a zwłasz
cza rad?

Zanim w drodze analizy źródeł postaramy się znaleźć odpowiedź na 
te pytania, musimy ustalić pewne wytyczne. Scheler słusznie zakłada,, 
iż do spełnienia prawdziwego aktu moralnego potrzebne iest uprzednie 
poznanie tej wartości, na której realizacji akt ów ma polegać. O ile 
zatem rozkaz poznanie takie uniemożliwia, o tyle uniemożliwia również 
akt moralny. W założeniach Schelera rozkaz ma takie właśnie następstwa, 
polega bowiem wedle tego filozofa na bezpośrednim działaniu woli rozka
zodawcy na wolę tego, komu rozkazuje. Wszelka informacja w rozkazie 
zawarta ma tylko służyć temu oddziaływaniu wolą, w rozkazie bowiem 
z samej jego istoty o nie chodzi. Jeśli jednak pojmiemy rozkaz inaczej, 
wówczas wszystkie te następstwa rozkazu dla etycznego przeżycia osoby, 
do której się rozkaz odnosi, znikają. Rozkaz zaś nie musi polegać na 
takim bezwzględnym narzuceniu woli rozkazodawcy drugiemu człowie
kowi. Zwyczajnie służy on po prostu do wyrażenia tej woli przy równo
czesnym podaniu do wiadomości tam tej osoby, jakie dobro winno zostać 
urzeczywistnione z jej strony. Tego zaś rodzaju rozkaz z samej swojej 
istoty nie znosi bynajmniej możliwości osobistego poznania wartości ze 
strony tej osoby, której został wydany. Człowiek, któremu w ten sposób 
został wydany rozkaz, może samodzielnym aktem poznawczym uprzed
miotowić sobie tę wartość, która zawiera się w treści rozkazu. Urze
czywistniając ją zaś w następstwie takiego poznania, człowiek ów sam 
będzie sprawcą etycznego dobra tego aktu, który swoją drogą był przed
miotem nakazu. Pozostaje jeszcze druga możliwość, która w rozważaniach

86



wstępnych przed analizą źródeł Objawienia chrześcijańskiego, ma szcze
gólniejszą wagę: człowiek, który spełnia akt nakazany, nie poznaje 
wprawdzie samodzielnie samej przedmiotowej wartości, którą w tym 
akcie spełnia, działa jednak w tym przekonaniu, że rozkazodawca miał 
na celu prawdziwą wartość moralną. Kiedy więc działa z tym  prze
konaniem, wówczas mamy wystarczające podstawy, by uznać, że w sto
sunku do dobra moralnego, które w swoim akcie spełnia, pozostaje 
w sprawczym stosunku. Jest jego sprawcą. Również więc i w takim 
wypadku przykazanie nie niweczy samej moralnej istoty aktu.

Przechodząc z kolei do analizy samych źródeł objawionych musimy 
naprzód zanotować naukę soboru trydenckiego, który stwierdza, że Jezus 
Chrystus jest dany ludziom od Boga nie tylko jako Odkupiciel, ale również 
jako Prawodawca, którem u należy się posłuszeństwo (Denz., 831) 33. 
W Ewangelii zawierają się prawdziwe przykazania, których spełnienie nie 
jest pozostawione do woli człowieka, ale których zachowywanie zobowią
zuje jako warunek zbawienia wiecznego. W szczególności zaś uczy sobór, że 
Dekalog obowiązuje również chrześcijan (Denz., 829, 830) 34. Tak więc 
nauka moralna Jezusa Chrystusa jest prawdziwym prawodawstwem obja
wionym. Wyraża się w niej wola Boga, którą człowiek winien wypełnić. 
Jezus Chrystus uczy w kazaniu na górze: „Ten, który wypełnia wolę 
Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do królestwa nie
bieskiego” (Mt 7, 21). Niemniej tych wszystkich przykazań i rad, które 
znajdujemy w źródłach Objawienia, zwłaszcza zaś w Ewangelii, nie można 
rozumieć tak jak rozumie Scheler przykazania i ra d y 35. Nie znoszą one 
bowiem u ludzi spełniających je  możliwości poznania wartości, którą 
stawiają ,,do urzeczywistnienia” oraz samodzielnego aktu etycznego. Wola 
Boga nie w ystępuje w nich jako bezpośrednia przyczyna poszczególnych 
aktów człowieka, ale tylko jako źródło całego porządku moralnego. Wola 
Boga nie jest przede wszystkim źródłem samego dobra moralnego, stw ier
dziliśmy już bowiem, że najwyższym wzorem moralnym jest doskonałość

38 Por. Denz., 831. Can. 21. Si quis dixerit, C hristum  Jesum  a Deo hominibus 
datum  fuisse ut redem ptorem, cui fidant, non etiam  ut legislatorem, cui obediant: 
A. S.

84 Por. Denz., 829. Can. 19. Si quis dixerit, nihil praeceptum  esse in Evangelio 
praeter fidem , cetera esse m diferentia, neąue praecepta, neque prohibita, sed libera, 
aut decem  praecepta nihil pertinere ad Christianos: A. S.

Por. Denz., 830: Can. 20. Si quis hom inem  iustificatum  et quantum libet perfec
tum  dixerit non teneri ad observantiam  m andatorum  Dei et Ecclesiae, sed tantum  
credendum , quasi vero Evangehum  sit nuda et absoluta promissio vitae aeternae, 
sine conditione obseruationis mandatorum: A. S.

35 W tej sprawie znów wypada się odwołać do M. W i t t m a n n a ,  M ax Scheler 
alb E thiker, s. 73.
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samej Istoty Bożej, Bóg jako dobro najwyższe36. Sama wola Boga jest 
przede wszystkim źródłem porządku moralnego. Rzut na niektóre teksty 
Nowego Testamentu przekona nas o tym.

W kazaniu na górze nauczanie Jezusa Chrystusa przybiera częstokroć 
postać zdecydowanych sądów o dobru względnie złu moralnym poszcze
gólnych czynów ludzkich, np. ,,Każdy, który patrzy na niewiastę, aby 
jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim” (Mt 5, 28). Kiedy z kolei 
Chrystus mówi w trybie rozkazującym liczby pojedynczej o wyrwaniu 
oka i odcięciu ręki, które gorszą, wówczas nie zwraca się jednak z tym 
rozkazem bezpośrednio do żadnej osoby konkretnej. Sposób przemawiania 
zaś wyraźnie służy do podkreślenia, że większym złem jest kara wieczna 
za uleganie pożądaniom cielesnym niż to doczesne zło, które musi się 
wiązać ze zwalczaniem tych pożądań. Często Jezus Chrystus tłumaczy 
wielkość zła moralnego poszczególnych czynów z wielkości kary, która 
im odpowiada, tak np. w nauce o zabójstwie i gniewie (Mt 5, 21 nn). 
W nauce o przysiędze mówi: „Ja zaś powiadam wam, abyście zgoła 
nie przysięgali” , chociaż nie mówi „nie przysięgajcie” , stara się natomiast 
wykazać moralną niewłaściwość niepotrzebnych przysiąg. Mówiąc o mi
łości nieprzyjaciół używa trybu rozkazującego liczby mnogiej, ale przede 
wszystkim chodzi Mu o uwydatnienie, na czym polega sama wielkość 
dobra moralnego, które zawiera się w miłości nieprzyjaciół. W pouczeniach
o jałmużnie, modlitwie i poście Mistrz nie tylko wskazuje na dobro 
moralne tych aktów ale daje wyraźne zalecenia, jak je  spełniać, ażeby 
jak najwięcej tego dobra z nich wydobyć. Poza tym  wiele pouczeń 
poświęca na określenie właściwej postawy wewnętrznej swoich uczniów, 
np. wyrobienie u nich wielkiej ufności w Bożą Opatrzność (Mt 6, 24—34), 
wyrobienie większego przywiązania do dóbr nadprzyrodzonych i wie
kuistych niż do dóbr doczesnych (Mt 6, 19 nn), wyrobienie ducha mod
litw y (Mt 7, 7—11).

Ten sposób nauczania o sprawach moralnych jest właściwy dla całej 
Ewangelii. W takiej formie przykazania i rady w niej zawarte nie sta
nowią z pewnością imperatywów w pojęciu Schelera. Nie stanowią już 
choćby przez to, że są w swej treści ogólne, nie zwracają się przeważnie 
do jakiejś konkretnej osoby lub też jakichś konkretnych osób, ale zwra
cają się do człowieka w ogóle. Jeżeliby wobec tego trzeba było sprowadzić 
je do pojęć schelerowskich i w nich wyrazić, to stanowiłyby one zdania 
zawierające idealną powinność. Zdania takie noszą w swojej treści wartość 
jako „daną do urzeczywistnienia”. Tak więc zdania Objawienia chrześci
jańskiego o treści etycznej podają te wartości, które są do urzeczy

36 Scheler ustosunkowuje się negatywnie do etyki judaistycznej oraz do etyki 
szkotystycznej, pozytywnie natomiast do systemu etycznego św. Tomasza z Akwinu. 
Por. op. cit., s. 216.
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wistnienia przez różnych ludzi różnych czasów. Same formy przykazań 
czy też rad bynajmniej nie przeszkadzają w wyrażaniu tej treści: obja
wiony świat wartości został w nich uprzedmiotowiony, jakżeśmy na to 
już zwracali uwagę poprzednio37. Każdy człowiek może ten świat przed
miotowego dobra i zła bez trudu w nich odczytać.

Jednakże poza tym i wartościami stoi wola Najwyższego Prawodawcy, 
którą Jezus Chrystus wyraźnie głosi. Wedle założeń Schelera ta okolicz
ność zagraża właściwej moralnej treści urzeczywistniania owych wartości. 
Czy na ten  zarzut znajdujemy jakąś odpowiedź w samych źródłach obja
wionych? Owszem, sposobności do niej może dostarczyć dobrze znana 
rozmowa Chrystusa z młodzieńcem (Mt 19, 21). Na pytanie: co mam 
czynić dobrego, aby osiągnąć życie wieczne? — odpowiedź Chrystusa: 
„jeśli chcesz wnijść do żywota, zachowuj przykazania”. Na dalsze pytanie: 
„wszystkiegom tego strzegł od młodości mojej, czegóż brak mi jesz
cze?” — odpowiedź Jezusa: „jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj 
wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; 
a  przyjdź i pójdź za mną.” — W rozmowie tej Jezus Chrystus zwraca 
się do indywidualnej osoby. Otóż, musimy stwierdzić, że żadną miarą 
nie używa rozkazu w takim  znaczeniu, jak to ujm uje Scheler, chociaż 
wyraźnie posługuje się trybem  rozkazującym. W obu odpowiedziach da
nych młodzieńcowi zawiera się jednak zwrot, który cały imperatywny 
sens odpowiedzi uzależnia od wewnętrznej decyzji woli rozmówcy, od 
jego wyboru. Jest on zawarty w tych słowach: „Jeśli chcesz...” Jezus 
Chrystus staje przed osobą ludzką jako Rzecznik tego porządku dobra, 
który jest przedmiotem woli Boga. Porządek ów polega na tym, że wartość 
moralna ludzkich czynów pozostaje w realnym stosunku do dóbr nad
przyrodzonych, których źródłem w szczególniejszy sposób jest sama Istota 
Boża. Im więcej wysiłku włoży człowiek w dzieło realizacji wartości 
moralnych, tym  pełniej otworzy się przed nim to nadprzyrodzone dobro. 
To powiązanie wartości moralnych z dobrem porządku nadprzyrodzonego 
działa jako motyw. Motyw zaś żadną m iarą nie znosi samodzielnego 
aktu moralnego ze strony człowieka, on go właśnie warunkuje. Wobec 
tego zaś do samego człowieka, którego Jezus Chrystus uświadomił o do
bru i złu moralnym w całej ich skali, właśnie przez to, że objawił 
je  w  stosunku do dobra nadprzyrodzonego, należy określić sobie zakres 
indywidualnej powinności, tzn. skierować swą wolę do realizacji tego 
dobra moralnego przynajmniej w takiej skali, ażeby nie utracić żywota 
wiecznego. Wiemy zaś, że tego skierowania woli nie można rozumieć 
li tylko jako pewnej „tendencji chcenia”. Z uprzedniej analizy aktu 
sumienia wiemy, że musi się w niej zawierać sprawczy stosunek osoby

37 Por. rozdział II niniejszej pracy.
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do tych wartości, które wola ma urzeczywistnić. Taki sprawczy stosunek 
domaga się przeżycia realnej powinności. Realna powinność opiera się' 
na rozkazie. Analiza rozmowy Mistrza z młodzieńcem przekonywa zaś, 
Że_chodzi tu  o rozkaz z wewnątrz.

I jeżeli w jakimś punkcie etyczny system Schelera w dziedzinie nauki, 
o powinności rozchodzi się najbardziej z etyką chrześcijańską, taką jaka 
staje przed nami w świetle objawionych źródeł, to właśnie w tym, że 
rozkaz wewnętrzny, płynący z sumienia, stawia w jednym rzędzie z ze
wnętrznym, pochodzącym od innego człowieka, charakteryzując go tak 
samo negatywnie jak tamten. Tymczasem w rozkazie wewnętrznym prze
jawia się najbezpośredniej sama sprawczość osoby 4ujłzkiej w stosunku 
do dobra lub zła. W rozkazie wewnętrznym wartość nabiera znaczenia 
realnej powinności dla odnośnej osoby38. Tylko zaś ta wartość, która 
staje się przedmiotem realnej powinności dla danej osoby zostaje przez 
nią urzeczywistniona w sposób sprawczy. Osoba jest prawdziwym sprawcą 
tego dobra, które zawiera się w jej urzeczywistnieniu (lub też zła, jeśli 
wartość sama jest negatywna). Scheler wierny założeniom emocjona- 
listycznym swego systemu nie mógł dojrzeć tej zasadniczej różnicy po
między rozkazem z wewnątrz a rozkazem z zewnątrz, w świetle której 
rozkaz wewnętrzny stanowi o sprawczym stosunku osoby do dobra lub 
zła. Również bowiem i rozkaz wewnętrzny jako źródło powinności (real
nej) musi się wiązać dla niego z intencjonalnym odczuciem wartości 
negatywnej, która według zasad aksjologii zawsze płynie z nie-istnienia 
wartości pozytywnej. W istocie, powinność zwraca się ku wartości pozy
tywnej, która jeszcze nie istnieje (lub też do negatywnej, która istnieje). 
Ale ten zwrot powinności tylko w odczuciu intencjonalnym może się 
odzwierciedlać jako pewne „zło”. W woli będzie to zawsze zwrot do 
dobra, jakeśmy to już wykazali poprzednio. Otóż etyka chrześcijańska 
wyraźnie stawia na wolę („jeżeli chcesz...”) i stąd powinność nie może 
w niej być uważana ani za przejaw, ani też tym  bardziej za źródło 
negatyw izm u39.

W ogóle w etyce chrześcijańskiej chodzi o to, ażeby człowiek, osobowy 
podmiot wartości moralnych, był sprawcą przedmiotowego dobra, w syste
mie Schelera zaś chodzi o to, ażeby człowiek przeżywał odnośne wartości 
odczuwając je intencjonalnie. Ażeby mógł być sprawcą dobra moralnego, 
człowiek niewątpliwie musi poznawać te wartości, k tóre realizuje. Przy

38 W swej pracy Natur und Person in der E thik  podkreśla R o h n e r ,  że dobro
i zło orzekamy o akcie ludzkim, o ile ten zgadza się lub też nie zgadza z powin
nością.

39 Por. M. W i t t m a n n ,  Max Scheler ais Ethiker: Der P flichtcharakter gehort 
zum  W esen der Sittlichkeit; das sittlich Guta ist seinem W esen nach und au f Grund  
einer unabdnderlichen Nolwetidigkeit zugleich das Gotlgewollte. (s. 73).
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kazania i rady, tak jak  one zawierają się w Ewangelii, z całą pewnością 
nie u trudniają mu poznania tych wartości, które przed nimi stawia Jezus 
Chrystus właśnie w przykazaniach i radach. Może je poznawać coraz, 
doskonalej i coraz pełniej — najważniejsze, aby je urzeczywistniał w czy
nach. Samo ich poznawcze (ewentualnie: emocjonalno-poznawcze) prze
życie posiada znaczenie ze względu na ich urzeczywistnianie. I otóż etyka 
chrześcijańska, etyka przykazań i rad liczy się z tym, że człowiek może 
czasem nie dość wyraźnie lub też nie dość wnikliwie poznawać dobro 
pewnych czynów zaleconych w Ewangelii, np. ubóstwa lub dziewictwa, 
które są przedmiotem rady, może nawet w danym wypadku nie w ystar
czająco poznawać dobro czy też zło pewnych czynów, które są przed
miotem przykazania, np. dobro nierozerwalności małżeństwa lub też zło 
cudzołóstwa. O ile jednak spełnia przykazania, zawsze ma przy swojej 
nadprzyrodzonej wierze pełną podstawę do przekonania, że Prawodawca 
miał na celu dobro. Zaś to wewnętrzne przekonanie wystarcza, ażeby 
człowiek, osobowy podmiot, był rzeczywistym sprawcą dobra.

W systemie schelerowskim chodzi o to, ażeby człowiek przeżywał 
„dobro”. Na tym  więc polega zasadnicza różnica pomiędzy samą istotą 
etyki chrześcijańskiej a istotną dążnością systemu Schelera. W etyce 
chrześcijańskiej dobro jest pewną przedmiotową wartością osobową, zło 
tak samo — dlatego właśnie dobro prowadzi do realizacji ideału dosko
nałości osoby, zło ją  utrudnia i uniemożliwia. W systemie natomiast 
Schelera chodzi o dobro i zło jajso treści przeżycia. I to jest niewątpliwie 
dziedzictwo K a n ta40. Jeśli Kant wiązał samą moralność aktu ludzkiego 
•z przeżyciem powinności, ucząc, że moralny jest dany akt ludzki o tyle,
o ile w nim powinność spełnia się z powinności, tj. w oparciu o jedno 
jjedyne uczucie moralne: uczucie szacunku dla prawa i powinności — to 
natomiast Scheler wiąże moralność z przeżywaniem samych tylko war
tości. I w jednym  i drugim  systemie wiąże się samą moralność aktów 
ze szczególnym charakterem  przeżycia, podczas gdy etyka chrześcijańska 
wiąże moralny charakter przeżyć człowieka ze sprawczym stosunkiem 
osoby ludzkiej do przedmiotowych wartości moralnych, do dobra i zła.

d) P r z y k a z a n i e  m i ł o ś c i

Stwierdziliśmy, że w etyce chrześcijańskiej chodzi o to, ażeby człowiek 
był sprawcą dobra moralnego, które ma stanowić o realnej doskonałości 
jjego osoby, podczas gdy w systemie Schelera chodzi zasadniczo o prze

40 Wiemy już, że na te pozostałości kantowskie w systemie etycznym Schelera 
kilkakrotnie wskazał W i t t m a n n ,  M ax Scheler ais Ethiker, In  Sachen der W ert- 
ethik.
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żywanie wartości etycznych. Czy jednak również i w etyce chrześci
jańskiej nie chodzi o szczególne przeżycie moralne, skoro nazywa się 
ją częstokroć etyką miłości? Miłość zaś niewątpliwie stanowi szczególne 
przeżycie osoby, które psychologia bada przy pomocy swej metody intro- 
spekcyjnej. Czy więc właśnie z tego powodu system Schelera, który 
jak  stwierdziliśmy zajmuje się właśnie samym przeżywaniem wartości, 
nie może nam być pomocny przy interpretowaniu chrześcijańskiej etyki 
miłości? Miłość jest dla Schelera zasadniczą formą przeżywania wartości, 
ona rozszerza świat wartości tej osoby, która stanowi jej podmiot, uwrażli
wiając ten podmiot na ich odczuwanie. Jeżeli ta miłość, którą głosi 
etyka chrześcijańska, polega w swej istocie na przeżywaniu wartości, 
to w takim  razie system Schelera ma otwartą drogę do interpretowania 
etyki chrześcijańskiej. Nasze nadzieje pod tym  względem mogą wzrosnąć 
zwłaszcza wobec tego, że Scheler dopiero miłość do osoby uważa za 
miłość w znaczeniu etycznym. Odróżnia bowiem miłość jako przeżycie 
od miłości w znaczeniu etycznym. Właśnie miłość do osoby posiada takie 
znaczenie. A przecież etyka chrześcijańska jako naczelną swoją zasadę 
stawia miłość do osoby. Jezus Chrystus głosi bowiem miłość Boga jako 
„pierwsze i największe przykazanie”, zaś miłość bliźniego „jako siebie 
samego” — a więc w ogóle miłość osoby ludzkiej — jako przykazanie 
„drugie jemu (tj. pierwszemu) podobne” (Mt 22, 35—40).

Ale właśnie na tym  punkcie zaznacza się wyraźna różnica pomiędzy 
Schelerem a Ewangelią. Scheler bowiem utrzym uje, że miłość nie może 
być przedmiotem przykazania. Widzi zatem w „przykazaniu miłości” tylko 
zdanie orzekające o najwyższej wartości etycznej, poparte wezwaniem 
do naśladowania41. Ta różnica pomiędzy ujęciem Schelera a wyraźnym 
brzmieniem tekstu ewangelicznego zasługuje na gruntowne zbadanie.

1. Przede wszystkim same źródła objawione mówią po wielekroć razy
o przykazaniu miłości w ten sposób, że nie może ulegać wątpliwości: 
miłość jest w nich przedmiotem przykazania. Oprócz wskazanego powyżej 
tekstu (Mt 22, 35—40) na szczególną uwagę zasługuje Ewangelia św. Jana, 
w której kilkakrotnie powtarza się z małymi odmianami zdanie, „Przykaza
nie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (por. J  13, 34 oraz 
analogiczne J  15, 12 i 15, 17, jako też 1 J  3, 23). Sw. Paweł pisze: 
„Cały Zakon wypełnia się w tym  jednym  powiedzeniu: „będziesz miłował 
bliźniego twego jako siebie samego” (Gal 5, 14). Gdzie indziej Apostołowie 
zalecają „mieć miłość” (por. Kol 3, 14; 1 P 4, 8) czy też „postępować 
w miłości” (por. Ef 5, 1). W Tradycji Kościoła nauczającego znajdujemy 
wskazania co do tego, jak często należy wzbudzać akt miłości (por. 
Denz., 1103) oraz bardzo ważne pouczenie, że akt miłości bliźniego powi

41 Por. op. cit., s. 227.
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nien być wewnętrzny oraz istotowy (formalis)*2. To ostatnie sformu
łowanie jest szczególnie ważne, sprzeciwia się bowiem wprost i wyraźnie 
zdaniu Schelera, który twierdzi, że teologowie i nauczyciele Kościoła 
biorą często zewnętrzny akt za samą miłość, tak np. akt kultu, gdy 
chodzi o stosunek do Boga, lub też akt dobroczynności, gdy chodzi o sto
sunek do człow ieka43. Tymczasem nauka Kościoła wyraźnie stwierdza, 
że przykazanie miłości odnosi się do wewnętrznego, istotowego aktu mi
łości, nie zaś do żadnych aktów zastępczych. Tak zaś mamy wszystkie 
podstawy do tego, by utrzymywać, że w etyce chrześcijańskiej sama 
miłość jest przedmiotem przykazania.

Dlaczego Scheler w „przykazaniu miłości” widzi wewnętrzną sprzecz
ność? Pochodzi to z jednej strony z schelerowskiej koncepcji „przy
kazania” , z drugiej strony zaś z jego koncepcji miłości. Z schelerowskim 
ujęciem przykazania zetknęliśmy się już w poprzedniej części dociekań, 
wiemy, że dla Schelera „nakazać” znaczy „wywołać od zewnątrz powin
ność” . Ponieważ zaś miłość jest aktem spontanicznym, czysto wewnętrz
nym  i czysto emocjonalnym, przeto jego wywoływanie od zewnątrz za 
pomocą nakazu uważa Scheler za bezcelowe. Miłość sama się rodzi w pod
miocie osobowym w zetknięciu z wartością. Wszelka próba wywołania 
jej w inny sposób z natury  rzeczy do niczego nie prowadzi. Wiemy jednak 
z poprzednich rozważań, że przykazanie samo z siebie nie niweczy możli
wości samodzielnego aktu moralnego opartego na poznaniu tej wartości, 
którą osobowy podmiot ma w swoim akcie urzeczywistnić. Jakkolwiek 
przeto „nakazać” znaczy ty łe co „wywołać powinność od zewnątrz” , 
to jednak nie wyklucza równoczesnego wywołania od wewnątrz tego 
aktu, który jest przedmiotem przykazania. Tak więc miłość, która jest 
przedmiotem największego przykazania Jezusa Chrystusa, musi zaś być 
wywołana od wewnątrz ze względu na samą naturę swego aktu, z całą 
pewnością może być w ten sposób wywołana. Sama ta okoliczność, że 
jest ona przedmiotem przykazania, takiej możliwości żadną miarą nie 
wyklucza.

2. Pozostaje natomiast do zbadania zagadnienie: na czym polega sama 
natura aktu miłości, w szczególności zaś moralnego aktu miłości? Scheler 
pojmuje miłość jako akt spontaniczny osobowego podmiotu, który po
wstaje przy zetknięciu z wartością. Nie jest to jednak li tylko re
akcja —■ odpowiedź na wartości. Akt miłości posiada w stosunku do 
wartości rolę odkrywczą, on odsłania wobec podmiotu nowe wartości 
mocą tego szczególnego uwrażliwienia na nie, które jest czysto emo-

42 Por. Denz., 1160: 10. Non tenem ur prozim um  diligere actu interno et formali.
(wśród: Errores varii de rebus moralibus).

48 Por. op. cit., s. 224 nn.
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cjonalne. Same wartości, k tóre miłość „odkrywa”, w przedmiotowym 
porządku już się znajdują niezależnie od tego odkrywczego działania 
miłości. Miłość jednak ujawnia je, tzn. sprawia, że stają się treścią prze
życia intencjonalnego ze strony tego właśnie podmiotu. Otóż ta tak pojęta 
miłość o tyle jest według Schelera przeżyciem moralnym, o ile zwraca 
się do osoby, i to zarówno do osoby własnej, jak i do osoby d ru g ie j14. 
Dlaczego? Dlatego, że taki zwrot miłości do osoby sprawia z samej swojej 
natury  to, iż odnośny podmiot miłości przeżywa ów świat wartości ideal
nych, który stanowi o indywidualnym ideale osobowym (ideales W ert- 
wesen) danej osoby. Jest to, jak wiemy, przeżycie intencjonalne, wartości 
pojawiają się w nim w intencjonalnej „pozycji” . Zupełnie analogicznie 
dzieje się wówczas, gdy miłość osobowego podmiotu zwraca się do d ru 
giej osoby. Znowu z samej natury  tego aktu płynie to przeżycie jej 
świata idealnych wartości, zaś samo emocjonalne wniknięcie w ten świat 
stwarza stosunek naśladowania moralnego wzoru. I w jednym i w drugim 
wypadku miłość do osoby posiada znaczenie moralne właściwie nie dlatego, 
że jest miłością do osoby, ale dlatego, że z nią łączy się emocjonalno- 
poznawcze przeżywanie wartości, które tworzą etos osoby. Wartości etycz
ne również należą do tego etosu pojętego w znaczeniu ściślejszym 45. 
Ponieważ zaś wartości te pojawiają się tylko w osobie jako we właściwym 
podmiocie (Trager), dlatego właśnie tylko miłość do osoby posiada zna
czenie etyczne. Przypisując miłości do osoby znaczenie etyczne, Scheler 
nie ma więc na względzie samej przedmiotowej wartości moralnej, którą 
stanowi miłość do osoby. I dlatego na pytanie o moralną naturę aktu 
miłości wedle systemu Schelera musimy odpowiedzieć, że Scheler nam 
nie tłumaczy, na czym ona polega. Jako fenomenolog stwierdza tylko, 
że skierowanie miłości do osoby sprawia, iż w przeżyciu osobowego pod
miotu tej miłości pojawiają się wartości moralne.

-  Źródła chrześcijańskiego Objawienia inaczej ujm ują moralną istotę 
* aktu miłości. Jezus Chrystus uczy po wielekroć razy, że miłość Boga 

wyraża się praktycznie w zachowaniu przykazań Bożych. Również miłość 
do osoby Chrystusa w tym  samym przede wszystkim ma się wyrażać, 
skoro Jezus mówi: „Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie przykazania moje” 
(J 14, 15), a zdanie to powtarza się kilkakrotnie z małymi odchyleniami 
w jego brzmieniu (por. J  14, 21; 14, 31; 15, 10; 15, 14 oraz 1 J  2, 3). 
Wnioskujemy, że samo emocjonalne i poznawcze przeżycie ideału Chry
stusowego nie wystarcza iako wyraz miłości. Jeśli zaś miłość wyraża 
się w zachowywaniu przykazań, zatem posługując się językiem sche-

44 Por. Wesen und Formen der Sym pathie, rozdział Liebe und Person: ...Die 
Liebe zum  Personwert, d. h. zur Person ais W irklichkeit, durch den Personwert 
hindurch, ist die sittliche Liebe im  pragnanten Sinne (s. 191).

45 Por. s. 43.
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lerowskim — musimy szukać samej moralnej istoty aktu miłości w dzie
dzinie urzeczywistniania tych wartości, które zawierają się w przed
miotowej treści przykazań. Stwierdziliśmy już poprzednio, że przykazania 
i rady, które w swej formie określają różne rodzaje idealnej powinności, 
w treści swojej zawierają zawsze tę wartość przedmiotową, na której 
owa powinność się opiera. Z tego powodu więc spełnianie przykazań 
możemy pojąć jako urzeczywistnianie wartości w nich zawartych. Wedle 
założeń Schelera wartości urzeczywistnia się w chceniu. Idąc zatem po 
tej linii musimy szukać miłości w chceniu (we woli) osoby, nie zaś 
w  jej emocjonalnym przeżyciu.

To wielokrotne zdanie Jezusa Chrystusa pouczające, że człowiek, który 
Go miłuje, będzie zachowywał Jego przykazania, prowadzi nas do dal
szych jeszcze wniosków na tem at samej etycznej natury  aktu miłości. 
Oto bowiem ten, kto spełnia przykazania Boże, wyraża tym  samym swą 
miłość ku Bogu. W przykazaniu zawiera się zawsze, jak powiedzieliśmy, 
idealna powinność, jest to zaś powinność o tyle ogólna, że wartość, na 
której ona się opiera, odnosi się do ogółu ludzi, jest im niejako dana „do 
urzeczywistnienia” . Otóż wedle słów Chrystusowych ma człowiek przez 

.miłość zastosować do siebie treść przykazania, tzn. powinność idealną
1 ogólną w nim zawartą zamienić na powinność realną i indywidualną. Ale 
w takim razie miłość musi być w jakiś sposób źródłem tego rozkazu, który 
płynąc z wewnątrz, stanowi o realnej powinności odnośnego aktu. Wiemy
2 poprzedzających dociekań, że właśnie takie przeżycie realnej powinności 
od wewnątrz jest przejawem sprawczego stosunku osoby do tych wartości, 
k tóre w chceniu się urzeczywistnia. W ten sposób więc, wnioskując 
konsekwentnie z tych założeń, jakie znajdujemy w źródłach objawionych, 
przychodzimy do wniosku, że w miłości tej, która stanowi przedmiot 
największego przykazania Jezusa Chrystusa, musi się zawierać sprawczy 
stosunek osoby względem tych wartości, k tóre ona realizuje przez miłość.
O ile zaś miłość jest pewnym przejawem sprawczości osoby, zatem może 
stanowić przedmiot przykazania. Według Schelera miłość jest aktem 
ezysto emocjonalnym, k tóry  budzi się w osobie spontanicznie przy zetknię
ciu z wartością i warunkuje zasadniczo samo przeżywanie intencjonalne 
tejże wartości przez osoby — nie mamy natomiast żadnych podstaw po 
tem u, ażeby w niej widzieć jakiś przejaw sprawczości osoby oraz aktyw 
nego, sprawczego jej stosunku do wartości przeżywanych. Według Sche
lera miłość w ogóle nie ma żadnej łączności z realizacją wartości, bo 
wszelki pierwiastek chcenia jest z niej wykluczony. Tymczasem według 
źródeł chrześcijańskich właśnie w „urzeczywistnianiu” , a zatem w chceniu 
musimy szukać aktów miłości i to bynajmniej nie jakichś aktów zastęp
czych, ale istotowych aktów miłości. I dlatego miłość może być przedmio
tem  przykazania.

95



Scheler natomiast „przykazanie miłości” rozumie tylko w sposób pod
m iotow y46. Należy je  mianowicie tak tłumaczyć: miłość jako przeżycie 
podmiotowe czysto emocjonalne posiada właściwą sobie prawidłowość 
przeżycia, która, jak  to już widzieliśmy, polega na tym, że gdy miłość 
zwraca się do osoby, wówczas w przeżyciu tego podmiotu osobowego, 
który miłość przeżywa, pojawiają się wartości moralne. Kiedy Jezus 
Chrystus głosił „przykazanie miłości”, wówczas wedle Schelera wskazywał 
tylko na prawidłowość takiego przeżywania miłości, w którym  pojawiają 
się wartości moralne. Wskazywał w tym sensie na prawidłowość „moral
nego” przeżywania miłości, dlatego uczył miłości do osoby. Jeślibyśmy 
jednak poszli konsekwentnie po linii założeń Schelera, to Chrystusowi 
musiałoby chodzić przede wszystkim o miłość do Jego własnej osoby, 
ta bowiem przeżywana jako „wzór” , sprawia że w intencjonalnym odczu
ciu ucznia-naśladowcy pojawiają się wartości etosu Mistrza. Ale w takim 
razie musielibyśmy przykazanie miłości całkowicie podporządkować zasa
dzie naśladowania Chrystusa. Tymczasem w Ewangelii przykazanie miłości 
Boga i człowieka o ra z . zasada naśladowania Chrystusa stanowią dwie 
odrębne treści etyczne. Jezus Chrystus uczy również tej miłości, która 
zwrócona do Jego własnej Osoby prowadzi do Jego naśladowania (por. 
Mt 19, 37—38), ale tego zdania ani On sam nie nazywa „największym 
przykazaniem”, ani też Tradycja za takie go nie uważa. Jeśli zaś między 
tymi dwiema odrębnymi treściami etycznymi chrześcijańskiego Obja
wienia, przykazaniem miłości oraz zasadą naśladowania Chrystusa, można 
przeprowadzić jakieś podporządkowanie, to raczej należałoby podpo
rządkowywać naśladowanie przykazaniu miłości. Kto naśladuje Chrystusa, 
czyni to przede wszystkim przez to, że spełnia akty miłości Boga i czło
wieka podobnie jak Jezus je spełniał. O tyle więc przykazanie miłości 
jest zasadą szerszą i bardziej podstawową od zasady naśladowania Chry
stusowego wzoru, o ile samo naśladowanie można sprowadzić do tych 
aktów miłości, które stanowią treść największego przykazania Jezusa 
Chrystusa.

46 Por. op. cit., s. 225. Kirchlich-katholische Schriftsteller reden auch g em  von  
einem „Gesetz der Liebe", z. B. in der Verbindung, es ha be Jesus an Stelle des 
alten „Gesetzes" ein neues Gesetz, das ,,Gesetz der Liebe" gebracht, das hóher sei 
ais das (mosaische) alte Gesetz, aber dieses in  sich enthalte. Sofern diese Rede nur 
besagen soli, Liebe sei nichts WillkurHch.es oder ein kausal hervorgebrachter 
G efiihlszustand  (im. Sinne Kants), sondem  es ga.be eine diesem A ktw esen  im m a- 
nente Gesetzlichkeit, die auf nichts anderes zuriick  — zufiihren sei, ist sie vollbere- 
chtigt. Soli sie aber besagen, es ga.be eine „Gesetzesnorm", die Liebe gebietet, die 
Jesus aufgestellt, den vorhandenen Normen angereiht, zugleich ab er diese Norm  
uber die anderen Normen erhoben habe, es gabe n icht ein Gesetz „der" Liebe (ais 
genetivus subjectivus), sondem  ein Gesetz, zu lieben (lieben zu  sollen), so ist die 
Rede widersinnig.
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3. Staraliśmy się określić, na czym wedle objawionych źródeł cnrześci- 
jańskich polega sama etyczna istota aktu miłości. Dla Schelera istota każ
dego aktu ujawnia się w fenomenie-przeżyciu. Otóż sama istota aktu 
miłości ujawnia się dla niego w przeżyciu wartości. „Etyczna” istota aktu 
miłości ujawnia się przy jego odniesieniu do osoby w intencjonalnym 
przeżyciu wartości moralnych. Jeślibyśmy więc teraz spróbowali prze
nieść całe tutaj przez nas badane zagadnienie na płaszczyznę fenomeno
logiczną, to musimy sobie postawić takie pytanie: czy ta miłość, która 
wedle nauki objawionej stanowi przedmiot największego przykazania, 
polega raczej na przeżyciu wartości, czy też raczej na przeżyciu powin
ności? Miłość bowiem stanowi z całą pewnością określoną postać prze
życia, jak to stwierdziliśmy na początku bieżących dociekań, a nie ma
my żadnych podstaw do tego, ażeby mniemać, że ta postać przeżycia 
zatraca się w akcie moralnym. A zatem musimy badać moralny akt miłości 
również pod tym  kątem  widzenia: jaką postać przeżycia przybiera?

Otóż na podstawie tych danych, które możemy ustalić w źródłach 
Chrześcijańskiego Objawienia, nie wolno nam w moralnym przeżyciu aktu 
miłości widzieć samego tylko przeżycia powinności. Z całą pewnością 
bowiem nie chodzi w  przykazaniu miłości tylko o szacunek dla prawa 
nakazującego miłość, jak to chce widzieć K a n t47. Chodzi w nim niew ąt
pliwie o stosunek do wartości. Ale na pewno też przedmiotem przykaza
nia miłości nie jest samo przeżycie wartości tak jak je pojmuje Scheler. 
Samego tylko przeżycia „czystych” wartości niepodobna widzieć w mo
ralnym przeżyciu aktu miłości. Jest ono bowiem albo czysto emocjonalne, 
albo też emocjonalno-poznawcze. Tymczasem w akcie miłości rozumia
nym tak jak  zajmuje się nim etyka, nie tylko psychologia, chodzi o takie 
urzeczywistnianie wartości, w którym  zawiera się sprawczy stosunek 
osoby do nich. Musi zatem w przeżyciu tego aktu wiązać się przeżywanie 
wartości z przeżywaniem powinności. Właśnie dopiero zespolenie tych 
dwóch elementów w przeżyciu może stanowić o moralnym przeżywaniu 
aktu miłości, który jest przedmiotem największego przykazania. Zespo
lenie to musi się dokonywać w ten sposób, że przeżycie powinności miłość 
nasyca niejako coraz pełniejszym „odczuciem” wartości urzeczywistnia
nej, równocześnie zaś owo urzeczywistnianie wartości nabiera coraz więk
szej realnej siły od przeżycia powinności. W miłości więc te dwa wyraźne 
współczynniki przeżycia moralnego nie wykluczają się, ale wzajemnie 
uzupełniają. Gruntowne przeżycie wartości czyni powinność aktem sta
nowczym i sprawnym, a ze swej strony takie stanowcze i sprawne przeży
cie powinności stanowi o właściwej mocy urzeczywistniania wartości 
w przeżyciu.

47 Por. K a n t ,  K ry ty k a  praktycznego  rozum u, s. 104.
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IV . R E L IG IJN Y  C H A R A K T E R  W A R T O Ś C I ET Y C Z N Y C H

a) R e l i g i j n a  s t r u k t u r a  a k t u  e t y c z n e g o

1. W dziele swoim stwierdza Scheler, że o ile w dawniejszej myśli 
filozoficznej (chodzi zwłaszcza o Kanta) wartości etyczne uchodziły za 
coś specyficznie ludzkiego, to natomiast w myśli współczesnej obserwuje 
się takie charakterystyczne rozdwojenie1: albo wartości etyczne sprowa
dza się do porządku witalnego, widząc w nich tylko jakiś współczynnik 
rozwoju życia w sensie biologicznym, albo też mniema się, że tworzą one 
nowy gatunek wartości, istotowo odrębny, gatunek wartości nadludzkich. 
Człowiek więc tylko uczestniczy w wartościach etycznych, same zaś 
w sobie są one czymś wręcz „boskim”. Scheler poddaje analizie krytycz
nej pierwsze stanowisko i w wyniku analizy opowiada się za stanowis
kiem drugim. Człowiek bowiem z czysto witalnego punktu widzenia nie 
stanowi najwartościowszej wśród istot żyjących. Całej zatem racji jego 
najwyższej wartościowości należy szukać w tym, że przeżywa wartości 
wyższe, od witalnych niezależne, wartości duchowe oraz wartości „świę
tego” . Człowiek jest o tyle najwyższą wśród istot ziemi, o ile stanowi 
podmiot aktów niezależnych od jego biologicznej organizacji oraz o ile 
poznaje i urzeczywistnia wartości tym  aktom odpowiadające. Wartości te 
jednoczą się w sobie właściwej formie jedności, jest to forma osobowa. Od 
osoby zaś jako formy jedności właściwej dla wartości wyższych przecho
dzi Scheler do idei Boga jako najwyższego osobowego podmiotu (Trager) 
wartości duchowych, zwłaszcza zaś wartości „świętego” . Dopiero więc pod 
światłem idei Boga stanowi człowiek najwyższą z istot ziemskich, 
w  szczególności zaś istotę etyczną. Wartości moralne bowiem pojawiają 
się wyłącznie tylko w osobie jako osoba, więc człowiek niejako przekracza 
wszystko to, co witalnego w nim i wokół niego, a wchodzi w to charakte
rystyczne odniesienie do Boga (Gottbezogeriheit). Tak pojęte odniesienie 
do Boga stanowi według Schelera o całej odrębności człowieka, o jego 
szczególnej, najwyższej wartości w świecie istot ziemskich. Dzięki niemu 
człowiek jest dla Schelera istotą teomorficzną. Dla fenomenologa czło
wiek jest istotą teomorficzną jedynie przez to, że przeżywa ideę Boga. 
Nie chodzi więc Schelerowi o realny stosunek do Boga jako do istniejącej,

1 Por. op. cit., s. 292 nn.
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pozytywnie określonej Rzeczywistości. Chodzi tylko o przeżywanie idei 
Boga. Sama zaś ta idea jest zbudowana na wartości „boskiego”, która sta
nowi ostateczną i najwyższą jakość w hierarchii wartości. Ona to jest pod
stawą dla wszystkich przedstawień i pojęć Boga. Przemawia w tym  miejscu 
filozof, który wartość uważa za wcześniejszy i bardziej elementarny pier
wiastek rzeczywistości niż „rzecz”. Tak więc na wartość „boskiego” 
kształtują się dopiero wtórnie różnorodne historyczne pojęcia i przed
stawienia Boga, jednobóstwo zarówno jak wielobóstwo. Sama zaś wartość 
„boskiego” czyli bezwzględnie „świętego” dana jest zasadniczo w odczu
ciu intencjonalnym oraz w emocjonalnej miłości podobnie jak wartości 
wszystkich innych odmian. Stanowi ona przedmiot specyficznego doświad
czenia religijnego, które w swojej formie indywidualnej zwie się według 
Schelera łaską, w formie zaś społecznej i zbiorowej — objawieniem 2. Tak 
więc według założeń Schelera nie wydobywamy pojęcia Boga z istnienia 
świata ani też z istnienia własnego „ja” przez wnioskowanie oparte na 
zasadzie przyczynowości. W przedmiotowej idei religijnej istnieje nato
miast pewien ostateczny pierwiastek dany człowiekowi w intuicyjnym  
odczuciu. To właśnie ów pierwiastek wartości „boskiego” , który tworzy 
dla człowieka sam rdzeń idei Boga. Okoliczność ta zaś naprowadza nas 
wedle Schelera na to, co stanowi o jedności treściowej religijnej prawdy” , 
podczas gdy poszczególne przedstawienia i pojęcia, które się zresztą na 
wartości „boskiego” opierają, różnią się między sobą bardzo. Natomiast 
wartość „boskiego” stanowi wedle Schelera o najgłębszej jedności ludz
kości całej.

2. Jak widać, w schelerowskiej filozofii re lig ii3 nie chodzi zasadniczo
o stosunek człowieka do Boga, ale znów zgodnie z założeniami całego sys 
tem u chodzi o przeżywanie szczególnej wartości „boskiego” , na której 
opiera się wszelka idea Boga. A zatem również w przeżywaniu idei Boga 
elementem podstawowym pozostaje odczucie intuicyjne wartości w jej 
hierarchicznej pozycji (tj. jako najwyższej) oraz w jej istotnym związku 
z podmiotem, najwyższą osobą, którą Scheler nazywa częstokroć osobą 
osób ze względu na szczytowe stanowisko, jakie ona w świecie osób zaj
muje. Jeżeli zaś chodzi nam o wartości moralne, to ich pojawianie się 
w osobie ludzkiej tak samo jak pojawianie się wszystkich innych wartości 
wyższych niejako rzutuje w stronę idei Boga. Nie należy tego jednak poj
mować w taki sposób, że wartości te stanowią podstawę do wnioskowania 
c istnieniu Boga i o Jego nieskończonej doskonałości. Wartości te tylko 
przez to, że pojawiają się wyłącznie w osobie stanowią dla Schelera o teo- 
morficznej odrębności człowieka, ta  zaś teomorficzna odrębność człowie

* Por. op. cit., s. 572.
3 Pełny, rozbudowany system schelerowskiej filozofii religii znajdujemy 

w  dziele Vom  Evigen im  Menschen.
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ka kształtuje się pod światłem idei Boga. Idea Boga jest to bowiem idea 
najwyższej osoby, najwyższego podmiotu jednoczącego w sobie wartości 
duchowe, zatem i wartości etyczne, a szczególnie wartości „świętego". 
Czy przez to samo wartości etyczne nabierają charakteru religijnego? Nie 
mamy podstawy, aby tak mniemać. Scheler bowiem wyraźnie twierdzi, 
że istnieje osobne doświadczenie religijne, którego przedmiot stanowi w ar
tość „boskiego” . Jeżeli zatem mamy przypisać wartościom moralnym zna
czenie religijne, to musimy ustalić, jaki wewnętrzny związek zachodzi po
między ich pojawianiem się w osobie, a przeżywaniem wartości „boskiego”.

Wiemy z dotychczasowych dociekań nad systemem etycznym Sche
lera, że wartości moralne nie mogą wedle jego założeń stanowić same 
przedmiotu urzeczywistniania, nie mogą być przeżywane jako cele chce
nia, mogą się tylko pojawiać przy sposobności urzeczywistniania innych 
wartości przedmiotowych zgodnie z ich hierarchiczną pozycją odczutą 
intencjonalnie. Wobec tego zaś przy urzeczywistnianiu wartości „świę
tego” jako najwyższej apriorycznie odmiany wartości pojawia się w prze
życiu emocjonalno-poznawczym osobowego podmiotu wartość „dobro”. 
Nic nam też właściwie nie przeszkadza, aby to samo stwierdzić odnośnie 
do urzeczywistniania wartości „boskiego”. Przecież Scheler wyraźnie zakła
da, że nie chodzi tu taj o stosunek do samego Bytu Bożego, ale o najwyższą 
jakość wartościową daną w odczuciu człowieka. Otóż sama ta jakość w ar
tościowa może się również z kolei stać przedmiotem urzeczywistnienia, 
może być przeżywana jako cel aktu chcenia. Przy takim zaś urzeczywist
nianiu pojawi się w przeżyciu wartość moralna „dobro”. Tylko tyle mo
żemy powiedzieć na ten tem at mając do dyspozycji fenomenologiczne zało
żenia systemu Schelera. Ale wobec tego nie znajdujemy w tym  systemie 
żadnej bezpośredniej podstawy, na której moglibyśmy oprzeć twierdzenie
o religijnej wartości aktu etycznego czy chociażby przeżycia etycznego. 
Zasadniczo bowiem przeżycie religijne i przeżycie etyczne występują 
w systemie Schelera jako dwa oddzielne fenomeny. W przeżyciu religij
nym pojawia się wartość „boskiego” czy też wartość ,.świętego” , zaś prze
życie etyczne według tego, co już wiemy z dotychczasowych dociekań, 
sprowadza się do momentu intencjonalnego odczuwania wartości etycznych.
O ile przeżycie religijne jest aktem wewnętrznie religijnym przez wartość 
„boskiego” , która w nim się pojawia, to natomiast w przeżyciu etycznym 
pojawia się tylko wartość etyczna „dobro” lub „zło”, nie pojawia się w nim 
natomiast wartość „boskiego” ani „świętego” ; wartość ta nie należy zatem 
óo wewnętrznej istoty tego przeżycia. Jeżeli zaś wartość etyczna pojawia 
się przy sposobności urzeczywistniania wartości „boskiego” lub „świę
tego” , to na tej podstawie moglibyśmy mówić tylko o etycznej wartości 
aktu religijnego, o ile założenia fenomenologiczne pozwalałyby nam 
w ogóle mówić o przedmiotowej wartości etycznej jakiegokolwiek aktu.
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Przy  tychże założeniach nie możemy jednak stanowczo ująć religijnej w ar
tości aktu etycznego, założenia te bowiem nie pozwalają nam znaleźć 
samej wartości religijnej wewnątrz przeżycia etycznego. Przeżycie etycz
ne, tzn. wedle Schelera — przeżycie wartości etycznych, jest w porządku 
fenomenów ostatnie, urzeczywistnienia bowiem wszystkich innych wartości 
przedmiotowych w arunkują przeżycie wartości etycznych. W obrębie sys
temu Schelera nie znajdujemy podstawy, na której ono samo mogłoby 
zostać odniesione do innego przeżycia innej wartości i jemu podporządko
wane.

3. Tymczasem badając źródła objawione etyki chrześcijańskiej stw ier
dzamy, że wartości etyczne są w nich podporządkowane samemu religij
nemu stosunkowi osoby ludzkiej względem Boga. Widzieliśmy już po
przednio, ze wedle nauki objawionej przedmiotowe wartości moralne pozo
stają w  realnym  stosunku do Boga jako najwyższego Dobra w porządku 
etycznym, jako najwyższej doskonałości. Ten realny stosunek nie jest jed
nakże tylko statyczny. Jest to stosunek dynamiczny, dlatego ponieważ 
dobro i zło moralne mają charakter praktyczny, człowiek jest ich sprawcą 
w działaniu. Po wtóre: przez dobro względnie zło moralne swoich aktów 
człowiek wchodzi w stosunek nie do jakiejś abstrakcyjnej „najwyższej 
doskonałości etycznej”, ale do osobowego Boga, który jest etycznie naj
wyżej doskonały. Rzut oka na teksty Ewangelii może nas o tym  przeko
nać. Kiedy np. Jezus Chrystus zaleca miłość nieprzyjaciół, zaleca ją w tym 
celu, „abyście byli synami Ojca waszego” (Mt 5, 43), tak bowiem jak syn 
podobny jest do ojca, tak akty miłości nieprzyjaciół upodabniają człowieka 
pod względem moralnym do Boga. W pouczeniach o jałmużnie, modlitwie 
i poście (Mt 6, 1—12) zaleca Chrystus spełniać te  dobre uczynki „w skry- 
tości”, tak aby widział je  tylko Bóg, który odpłaci „w skrytości”. W nauce
o przysiędze zaleca Jezus Chrystus liczyć się z doskonałością Boga i nie 
powoływać się na Niego tam, gdzie osobista prawdomówność wystarcza. 
Również w pouczeniach na tem at gniewu słyszymy, że wzgląd na Boga 
powinien człowieka przed złożeniem ofiary przyprowadzić do pojednania 
z bliźnimi.

Tak więc w nauczaniu Jezusa Chrystusa i Kościoła ciągle panuje ta 
zasada, że człowiek w swoim postępowaniu winien się kierować względem 
na Boga. Człowiek pozostaje w realnym  stosunku do Boga, ten stosunek — 
to  religia w najszerszym tego słowa znaczeniu. Jezus Chrystus ten stosu
nek człowieka do Boga bliżej określa przez to, że podaje warunki, dzięki 
którym  ów stosunek ze strony człowieka jest właściwy. W arunki te  doty
czą w zasadniczej mierze ludzkiego postępowania, składają się one przeto 
na całokształt etyki objawionej. Każdy akt ludzki przez swoją moralną 
wartość pozostaje w pozytywnym lub też negatywnym  stosunku do Boga. 
Jakkolwiek więc przedmiotem właściwym aktów człowieka rozważanych
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z etycznego punktu widzenia nie jest sam Bóg, ale jest nim sama wartość 
moralna tychże aktów, to jednak w aktach tych ze względu na ich mo
ralną wartość człowiek przeżywa swój stosunek do Boga. Jeśli bowiem 
samo dobro moralne stanowi o pozytywnym stosunku do Boga, samo zaś 
zło o negatywnym, a człowiek jest sprawcą zarówno tego dobra jak i tego 
zła, zatem człowiek za pośrednictwem moralnej wartości swoich aktów 
kształtuje swój stosunek do Boga jako pozytywny lub negatywny. W ten 
sposób więc wartości moralne nabierają charakteru religijnego: skoro 
stanowią o pozytywnym lub negatywnym stosunku człowieka do Boga, 
zatem mamy podstawę, by im taki charakter religijny przypisywać.

Tak więc w źródłach objawionych etyki chrześcijańskiej dobro i zło 
moralne są podporządkowane religijnemu stosunkowi człowieka do Boga. 
Całe to podporządkowanie wychodzi dopiero w porządku praktycznym, 
kiedy mianowicie człowiek jest sprawcą dobra i zła moralnego ze względu 
na Boga. Wystarczy przyjrzeć się przytoczonym tekstom Ewangelii, aby 
nabrać co do tego przekonania. Oto Jezus Chrystus stale kładzie nacisk na 
celowy charakter tych aktów, w których postępowanie moralne nabiera 
znaczenia religijnego z odniesienia do Boga. Dowodzą tego używane w tych 
tekstach spójniki celowe („...abyście byli synami Ojca waszego” ..., „„..abyś
cie byli widziani od Niego” ... itp.). Otóż wiemy już z dawniejszych docie
kań, że taka celowa struktura aktu ludzkiego jest ściśle związana ze spraw
czym stosunkiem osoby do tej wartości, którą w chceniu realizuje. Tylko 
wówczas może urzeczywistniać odnośną wartość ze względu na jakiś okreś
lony cel, np. dobro moralne ze względu na Boga. A zatem tylko taki system 
może nam pomóc do ujęcia religijnej wartości aktów moralnych, który 
pozwala nam na uprzedmiotowienie sprawczego stosunku osoby do war
tości moralnych. Wartości moralne w swojej najwłaściwszej istocie są 
wartościami praktycznymi, tzn. są owocem sprawczości osoby. Otóż tylko 
jako praktyczne noszą na sobie owe religijne znamię odniesienia do Boga. 
Jeśli natomiast dany system nie pozwala nam uprzedmiotowić sprawczego 
stosunku osoby do wartości moralnych, wówczas nie umożliwia nam też 
ujęcia ich charakteru religijnego. Fenomenologiczny i emocjonalistyczny 
w swych założeniach system Schelera nie pozwala nam; jak stwierdziliśmy 
już poprzednio — uprzedmiotowić sprawczego stosunku samej osoby do 
dobra i zła moralnego. I to też tłumaczy, dlaczego nie potrafim y w nim 
ująć religijnego charakteru tych wartości moralnych. Wartość religijna 
i wartość etyczna w systemie Schelera to  dwa fenomeny, które pojawiają 
się obok siebie, ale nie przenikają się wzajemnie. Przenikają się bowiem 
zasadniczo w sferze sprawczości osoby, której Scheler nie uprzedmiata- 
wia. Dopiero od strony sprawczego stosunku osoby do tych wartości, mając 
przed oczyma ich gruntownie praktyczne znaczenie, musimy dostrzegać 
również ich religijny charakter.
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Wiemy, jak wielką rolę w etyce chrześcijańskiej odgrywa ów religijny 
charakter wartości etycznych. Jest to jedna z elem entarnych zasad tej 
etyki, że przez dobro i zło swoich czynów człowiek odnosi się do Boga, 
przeżywa swój stosunek do Niego. Etyka jest w nauce Jezusa Chrystusa 
immanentnie związana z religią. Jeżeli więc system Schelera tego imma- 
nentnego związku pomiędzy etyką a religią nie zdoła nam odzwierciedlić, 
wówczas, pomimo całej teomorficznej koncepcji osoby ludzkiej, która 
jest osobą, a w szczególności osobą etyczną tylko w „świetle idei Boga” — 
system ów nie potrafi nam posłużyć do interpretacji objawionej etyki 
chrześcijańskiej w jej najelementarniejszych założeniach.

b) Z a g a d n i e n i e  z a s ł u g i

Stwierdziliśmy, że wartości etyczne posiadają wedle objawionej etyki 
chrześcijańskiej charakter religijny, wchodzą bowiem w realny stosunek 
osoby ludzkiej do Boga jako najwyższej Doskonałości. Ten religijny cha
rakter etyki chrześcijańskiej rozciąga się również do zagadnienia zasługi. 
Istnieją nadprzyrodzone dobra, które stanowią nagrodę za dobro moralne, 
którego człowiek jest sprawcą, istnieje również zło, które stanowi karę za 
to moralne zło, którego człowiek jest sprawcą. Wobec tego każdy akt 
ludzki posiada dla swej przedmiotowej wartości moralnej znaczenie za
sługi (m eritum  — demeritum). O istnieniu zasługi możemy wnioskować 
z tych wszystkich tekstów Pisma św. i Tradycji, które mówią o zapłacie za 
dobry względnie za zły czyn człowieka. Odwołajmy się do nich obecnie.

1. W kazaniu na górze po wygłoszeniu ośmiu błogosławieństw mówi 
Jezus Chrystus: „Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita 
jest w niebiesiech” (Mt 5, 12). Nauczając o miłości nieprzyjaciół, mówi 
Jezus: „Gdybyście bowiem miłowali tych, którzy was miłują, cóż za na- 
grOdę mieć będziecie?” (Mt 5, 46). Kiedy zaleca jałmużnę, wówczas naprzód 
odzywa się w taki sposób: „Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej 
nie czynili przed ludźmi, iżby was widziano; inaczej nagrody mieć nie 
będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiesiech” (Mt 6, 1). Zalecając 
zaś jałmużnę czynić w skrytości, mówi: „...a Ojciec twój, który widzi 
w  skrytości, odpłaci tobie” (Mt 6, 4). Tak samo, gdy zaleca modlitwę: 
,,.:.módl się do Ojca twego w skrytości, a Ojciec twój, który przenika 
skrytości, odda tobie (Mt 6, 6). I w tych samych słowach mówi 
również o nagrodzie dla tych, którzy poszcząc, nie czynią tego, 
aby się ludziom okazywać poszczącymi, ale Bogu (Mt 6, 18). Wszyst
kie te  teksty mówią wyraźnie o nagrodzie, za dobre czyny ludzkie. 
Nagrody tej Bóg udziela w niebie. Człowiek ma na nią zasłużyć w ciągu 
ziemskiego żywota. Jezus Chrystus wyraźnie zaleca: „Skarbcie sobie 
skarby w niebie” (Mt 6, 20). Nagrodę tę stanowią nadprzyrodzone dobra: 
posiadanie królestwa Bożego, oglądanie Boga twarzą w twarz, stan bło
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gosławionych, jak to wynika choćby z nauki ośmiu błogosławieństw. 
Oprócz nagrody winien się człowiek liczyć również z karą za czyny mo
ralnie złe. Kara polega na pozbawieniu tych nadprzyrodzonych dóbr, 
zamiast oglądanie Boga odrzucenie od Boga, zamiast stanu błogosławio
nych stan przeklętych, ogień i męka wieczna — to czytamy również w ka
zaniu na górze (Mt 5, 21 nn i Mt 5, 29 nn), a zwłaszcza w opisie sądu 
ostatecznego (Mt 25, 31—46). Tę samą naukę znajdujemy w wyraźnej 
postaci również w innych miejscach Pisma św. Nowego Testamentu^ 
np. w listach św. Pawła: „Bóg odda każdemu według uczynków jego, tym, 
którzy przez wytrwanie w dobrem chwały, czci i nieskazitelności szukają 
żywot wieczny, a tym, którzy się przeciwstawiają i nie uznają prawdy, 
ale wierzą nieprawości — gniew i oburzenie” (Rz 2, 6—7). W liście do 
Efezjan wymienia św. Paweł te grzechy, które wykluczają od „dziedzic
twa w królestwie Chrystusowym i Bożym” (Ef 5, 3—5) oraz pisze: 
„Każdy odbierze od Pana to dobro, które czyni” (Ef 6, 8).

Jak widać, źródła objawione zawierają naukę o nagrodzie za czyny 
moralnie dobre i karze za czyny moralnie złe jako jedną z zasadniczych 
prawd. Czy jednakże wobec tego etyka chrześcijańska nie stanowi jakiejś 
formy „etyki dóbr i celów” , od której Scheler tak wyraźnie się odżegny- 
wa, idąc w tym  zresztą za zdaniem Kanta? 4 Aby odpowiedzieć sobie na to 
pytanie, trzeba dobrze zrozumieć, na czym ma polegać ta „etyka dóbr
i celów”. Scheler rozumie ją w taki sposób: zakładamy sobie jakiś system 
dóbr, niech to będzie np. rozwój życia czy też postęp kulturalny ludz
kości, jak to miewało miejsce w etykach pozytywistycznych, i z kolei do 
tego systemu dóbr założonego z góry dostosowujemy system wartości 
etycznych: to jest dobre co służy do osiągnięcia owych dóbr założonych, 
to zaś złe, co im się sprzeciwia. Wówczas etyczne spadają do rzędu środ
ków do z góry postawionego celu. Tymczasem według Schelera wartości 
etyczne muszą posiadać swoją wyraźną odrębność, są to bowiem wartości 
osobowe, które same stanowią cele etyki, a nie mogą być traktowane jako 
środki do innych celów. Scheler odrzuca zatem „etykę dóbr i celów” 
w imię personalistycznych założeń swego systemu.

Ale w takim razie do etyki chrześcijańskiej nie możemy żadną miarą 
stosować tego zarzutu, że jest jakąś formą „etyki dóbr i celów”. Stw ier
dziliśmy już bowiem dość wyraźnie, że wartości moralne w nauce Jezusa 
Chrystusa i Kościoła są wartościami osoby, ich osobowy charakter przeja
wia się w sprawczym stosunku osoby ludzkiej do nich. Stąd etyka chrześ
cijańska stawia tak wyraźnie ideał osobowej doskonałości, który człowiek 
ma urzeczywistniać swoimi aktami. Nie ma zatem żadnych podstaw do 
tego, żeby podejrzewać personalizm etyki chrześcijańskiej. Osobowego 
charakteru wartości etycznych wedle etyki chrześcijańskiej nie narusza

ł Por. op. cit., s. 4.
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też żadną miarą objawiona nauka o zasłudze. Ażeby to stwierdzić, wy
starczy wniknąć dokładnie w treść nauczania Jezusa Chrystusa i Kościoła. 
Otóż Chrystus nigdy nie stawia dobra nagrody jako jedynej racji, dla 
k tórej należy czynić dobrze, nie stawia również zła kary jako jedynej 
racji, dla której należy unikać grzechu. Jezus Chrystus tylko objawia 
istnienie wiecznej nagrody i wiecznej kary i zaleca się z nimi liczyć w po
stępowaniu. Ale już z poprzedzających dociekań wiemy, że „liczyć się
i  nimi” nie oznacza bynajmniej tego samego, co „stawiać sobie jako cel” . 
W nauczaniu Jezusa Chrystusa został objawiony pełny przedmiotowy po
rządek dobra. Skoro jest on objawiony, zatem stanowi przedmiot nadprzy
rodzonej wiary. Otóż dla człowieka wierzącego ów objawiony porządek 
dobra polega na tym, że zachodzi realny stosunek pomiędzy przedmiotową 
wartością moralną jego czynów, a dobrem i złem porządku nadprzyro
dzonego. Człowiek o ile jest realnym  sprawcą tych wartości moralnych,
o ty le na te  dobra lub zła w porządku nadprzyrodzonym zasługuje. Ale 
Jezus Chrystus bynajm niej nie uczy, że sama moralna wartość ludzkich 
czynów sprowadza się do zasługi. Tylko wówczas zaś można by przyjąć, 
że etyka chrześcijańska stanowi jakąś formę „etyki dóbr i celów” , w zro
zumieniu Schelera, gdyby sama etyczna wartość aktów ludzkich sprowa
dzała się do zasługi. Wówczas bowiem spadałaby ona do rzędu środka do 
celu, którym  jest dobro nadprzyrodzonej nagrody. Tymczasem wartość 
moralna wedle nauki chrześcijańskiej zasadniczo jest wartością osoby, 
a swoją drogą ze względu na pełny objawiony porządek dobra pozostaje 
w  realnym  stosunku zasługi do dóbr nadprzyrodzonych. Charakter zasługi 
zatem nie niszczy wartości moralnej w samej jej istocie. Sprawa ta zazna
czyła się zresztą w dziejach Tradycji Kościoła nauczającego. Oto sobór 
trydencki potępił te  zdania, wedle których kierowanie się samym tylko 
względem na nagrodę jako motywem czynów dobrych jest moralnie złe, 
podobnie jak moralnie złe jest kierowanie się samym lękiem przed karą 
wiekuistą jako motywem dla unikania czynów złych (por. Denz., 818 i 841). 
Postępując w ten sposób Kościół naucza, że nadzieja nagrody nadprzy- 
jrodzonej oraz lęk przed wiekuistą karą stanowi etycznie dobry motyw 
czynu. Można się więc kierować względem na nagrodę i karę wieczną, co 
jednak bynajmniej nie znaczy, że sama istota moralnej dobroci czynu 
polega na tym, iż czyn ten służy tylko jako środek do osiągnięcia nagrody.

Musimy ponadto zwrócić uwagę na sąmą istotę tych nadprzyrodzonych 
dóbr, które stanowią nagrodę za czyny moralnie dobre. Są to dobra 
istotowo nadprzyrodzone, ponieważ w istocie swej sprowadzają się do 
uczestniczenia w naturze Bożej oraz w wewnętrznym życiu Boga. Wobec 
tego zaś stanowią one tylko uwieńczenie realnego stosunku osoby ludzkiej 
do Boga osobowego, stosunku, który tworzy religijną zasadę objawionej 
etyki chrześcijańskiej — jak to stwierdziliśmy w poprzedniej fazie na
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szych dociekań w bieżącym rozdziale. Tak więc dobro moralne, które 
jest pozytywnym przejawem tego stosunku zostaje uwieńczone oglądaniem 
Boga twarzą w twarz w stanie błogosławionych, moralne zaś zło, które 
jest negatywnym przejawem tegoż stosunku, znajduje swoje ostateczne 
następstwo w odrzuceniu od Boga. Nauka o nagrodzie i karze leży na 
przedłużeniu personalistycznych założeń religijnej etyki objawionej.

Mamy jeszcze inną podstawę w nauce objawionej do tego, aby tw ier
dzić, że etyka chrześcijańska nie stanowi etyki dóbr i celów w tym  
znaczeniu, któremu Scheler się przeciwstawia. Oto czyny ludzkie, jak
kolwiek przez swoją wartość moralną posiadają charakter zasługujący, 
niemniej przez samą tę wartość jeszcze człowiekowi tej wiekuistej na
grody nie przynoszą. Jest to bowiem nagroda nadprzyrodzona, samo zaś 
dobro moralne ludzkich aktów posiada charakter naturalny (przyrodzony). 
Istnieje więc pomiędzy dobrem moralnym a dobrem nagrody niewspół- 
mierność, która zostaje zniesiona dopiero przez to, że samo dobro moralne 
zostaje wsparte łaską nadprzyrodzoną. Dopiero przez łaskę dobre moralnie 
czyny ludzkie nabierają właściwej mocy zasługującej. Nauka Kościoła 
w tej sprawie została dogmatycznie określona zwłaszcza na soborze try 
denckim oraz w odrzuceniu błędnej doktryny teologicznej Michała Baiusa. 
Wedle nauki soboru trydenckiego „człowiek sprawiedliwy za swoje czyny, 
które są uczynione w Bogu, powinien oczekiwać i spodziewać się wie
kuistej odpłaty od Boga dla Jego miłosierdzia i dla zasług Jezusa Chrys
tusa, o ile w zachowaniu przykazań wytrwa aż do końca” 5. A zatem 
nagroda nie przychodzi dla samej tylko pozytywnej wartości moralnej 
odnośnych aktów ludzkich. Przychodzi ona wprawdzie jako zapłata (tam- 
quam merces) za dobre czyny, ale przede wszystkim przychodzi ona jako 
łaska (tamąuam gratia), jak wynika z odnośnych ustępów dekretu de 
iustificatione 6. Tej to nauki o zasługującym charakterze dobrych czynów 
ludzkich przez nadprzyrodzoną moc łaski bronił Kościół nauczający prze
ciw doktrynie Baiusa, który naukę taką odrzuca 7. Kościół stale utrzym y
wał, że samo naturalne dobro moralne aktów ludzkich nie wystarcza do 
osiągnięcia nadprzyrodzonej nagrody. Człowiek musi zostać wewnętrznie 
usprawiedliwiony przez łaskę uświęcającą, ażeby jego czyny mogły zasłu
giwać na nadprzyrodzoną wiekuistą nagrodę. Dlatego Kościół potępił zda
nie Baiusa, w którym  on twierdzi, że moralnie dobry czyn ludzki z samej1 
swojej natury  zasługuje na żywot w ieczny8. Sama tedy zgodność czynów 
z prawem nie nadaje im znaczenia zasługi na żywot wieczny. Samo tylko 
posłuszeństwo przykazaniom Bożym nie usprawiedliwia jeszcze człowieka

3 Por. Denz., 835, 836.
8 Por. Denz., 809, 810.
; Por. Denz., 1062.
8 Por. Denz., 1002, 1004.
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wobec Boga9, usprawiedliwia go dopiero łaska wszczepiona duszy, przez 
k tórą człowiek zostaje przyjęty za syna Bożego, wewnętrznie się odnawia, 
dostępuje udziału w naturze Bożej i dopiero w oparciu o takie odnowienie 
w Duchu Świętym może dobrze żyć i słuchać przykazań Bożych. Przeciwne 
tej nauce zdanie Baiusa Kościół odrzucił10.

Tak więc moralnie dobre czyny ludzkie dopiero przez łaskę uświęcającą 
zyskują charakter nadprzyrodzonej zasługi na życie wieczne w zjedno
czeniu z Bogiem, które samo stanowi nadprzyrodzoną nagrodę. Kościół 
jednak wyraźnie zaznacza w swej nauce, że łaska, która sama w sobie 
jest darem  nadprzyrodzonym, nie odbiera czynom człowieka znaczenia 
prawdziwych zasług. Praw da ta znalazła swój wyraz w kanonie 32 soboru 
trydenckiego: „Gdyby ktoś twierdził, że dobre czyny człowieka uspra
wiedliwionego w taki sposób są darami Boga, że nie stanowią równocześnie 
zasług samego usprawiedliwionego (człowieka), ... n. b. w.” u . Jakkolwiek 
więc — wnioskujemy z całokształtu tej nauki Kościoła o zasłudze — dobro 
moralne czynów ludzkich nie wystarcza jeszcze samo z siebie do zyskania 
wiekuistej nagrody, ponieważ ona jest istotowo nadprzyrodzona, tym  
niemniej bez tej pozytywnej wartości moralnej ludzkich czynów nie może 
być mowy o zasłudze ani o nagrodzie. Kiedy więc nauka objawiona 
systematycznie głosi, że człowiek zasługuje, to musimy wnosić, że ze 
swej strony zasługuje właśnie przez to, że sam jest sprawcą dobra moral
nego swoich aktów wewnętrznych i zewnętrznych, łaska bowiem jest 
darem nadprzyrodzonym, który pochodzi od Boga.

Jak widać, chrześcijańska nauka o zasłudze czynów ludzkich daleko 
wybiega poza ciasne granice jakiejkolwiek „etyki dóbr i celów” właśnie 
przez to, że stanowczo podkreśla nadprzyrodzony charakter tej zasługi. 
Człowiek musi przez łaskę włączyć się w uczestnictwo życia Bożego, musi 
nawiązać osobowy kontakt z Bogiem, ażeby jego dobre uczynki mogły 
przynosić nadprzyrodzony owoc w życiu wiecznym.

2. Chcemy jednakże w tym  rozdziale zgodnie z naczelnym założeniem 
całej pracy dać sobie odpowiedź na pytanie: czy system etyczny Schelera 
może nam w jakimś bodaj stopniu posłużyć, do interpretacji objawionej 
nauki o zasługującym charakterze ludzkich aktów? Naprzód więc trzeba 
zaznaczyć, że dla Schelera wszelka idea odpłaty za dobre i złe czyny 
człowieka ze strony Boga nie daje się pogodzić z oczyszczoną ideą Boga. 
Stąd żadne sankcje religijno-etyczne, zdaniem Schelera, nie mają sensu. 
Pozostawiając jednak dyskusję z Schelerem na tym  punkcie dogmatykowi, 
pytam y w niniejszej rozprawie o to tylko, czy sama struk tura sche-

» Por. Denz., 1013.
10 Por. Denz., 1042, 1069.
11 Por. Denz., 842.
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lerowskiego systemu etycznego jest taka, że mimo osobistego sprzeciwu 
autora w sprawie etyczno-religijnych sankcji, można w systemie tym 
jednak pomieścić chrześcijańską naukę o zasłudze.

W pytaniu takim zawierają się dwa dalsze, jak to wynika z poprze
dzających dociekań nad chrześcijańską nauką o zasłudze. Pierwsze: c?y 
wedle systemu Schelera człowiek, osoba ludzka, wychodzi jako realny 
sprawca dobra i zła moralnego swoich czynów? Nagroda ma bowiem zawsze 
podstawę w samym przedmiotowym dobru moralnym, kara zaś w samym 
przedmiotowym złu moralnym ludzkich czynów. Osoba ludzka, która jest 
sprawcą tychże czynów, pozostaje w sprawczym stosunku do tego dobra
i zła, i dlatego zasługuje na nagrodę lub karę. — Otóż odpowiedź na to 
pierwsze pytanie już znamy. Ustaliliśmy bowiem w wyniku poprzedzają
cych dociekań, że system Schelera nie pozwala nam ująć sprawczego sto
sunku osoby do dobra i zła etycznego. Osoba występuje w nim tylko jako 
fenomenologiczny „podmiot” tych wartości, k tóre są dane w jej intencjo
nalnym odczuciu. Tymczasem nagroda i kara według objawionej etyki 
chrześcijańskiej nie przychodzi za „dobro” i „zło” jako treści intencjonal
nego odczucia osoby, ale za samo przedmiotowe dobro i zło czynów, które 
noszą na sobie wyraźne znamię sprawczości tejże osoby.

Pytanie drugie jest dla naszego zagadnienia równie zasadnicze: czy przy 
pomocy systemu Schelera możemy oddać ów nadprzyrodzony charakter 
aktu etycznego, który wedle nauki objawionej płynie z łaski uświęcającej, 
a który sprawia, że ów akt prawdziwie jest zasługą? Wedle nauki źródeł 
Objawienia chrześcijańskiego stwierdzamy, że akt ludzki, ażeby stanowił 
zasługę na żywot wieczny, musi zawierać w sobie podwójne dobro: dobro 
moralne oraz dobro nadprzyrodzone. System etyczny Schelera z racji 
swoich fenomenologicznych założeń nie pozwala nam ująć samych przed
miotowych wartości etycznych aktu ludzkiego. Musimy wnioskować, że 
z racji tychże samych założeń nie pozwoli nam ująć przedmiotowych war
tości nadprzyrodzonych ludzkiego aktu. Jeśli Scheler wyodrębnia jako 
osobną odmianę wartości „świętego”, to zgodnie z fenomenologicznymi 
możliwościami swego systemu określa tylko warunki pojawiania się tycfo 
wartości w przeżyciu osobowego podmiotu. Pojawiają się więc — jak 
powiada — przy zetknięciu z przedmiotami, k tóre dane są jako „bez
względne” , a więc jako znajdujące się „w sferze absolutnej” ł2. Na tej 
podstawie oczywiście niczego nie możemy wnosić o nadprzyrodzoności ani 
tego przedmiotu, ani też podmiotowego przeżycia wartości „świętego” . 
Obiektywistyczne założenia fenomenologii Schelera stwierdzają tylko, że 
pomiędzy przedmiotową wartością a podmiotem, który ją  przeżywa jako 
„daną” w intencjonalnym odczuciu musi zachodzić ścisła korelacja (odpo-

12 Por. op. cit., s. 107 nn.

108



wiedniość). Jeśli zatem zdołalibyśmy wykazać, że przedmiotowa wartość 
jest w istocie swej nadprzyrodzona, wówczas wedle takich założeń rów
nież i podmiotowe przeżycie tej wartości musiałoby być w swej istocie 
nadprzyrodzone. Ale według Schelera wartości są dane zawsze tylko jako 
treści przeżycia. Musielibyśmy zatem wykazać ich istotową nadprzyro- 
dzoność w  samej treści przeżycia, Scheler bowiem w stosunku do przed
miotowego porządku dóbr pozostawia nas przez swoje fenomenologiczne 
założenia w niewiedzy. Jeżeli zaś przeżycie zyskuje swój istotowo nad
przyrodzony charakter ze stosunku do bytu istotowo nadprzyrodzonego 
oraz do dobra istotowo nadprzyrodzonego, zatem w granicach systemu 
Schelera jest rzeczą niemożliwą ujęcie i uwydatnienie istotowo nadprzyro
dzonego charakteru przeżycia.

Poza tym  dla uprzedmiotowienia pojęciowego nadprzyrodzoności za
równo w dziedzinie bytów i dóbr (wartości przedmiotowych), jak również 
konsekwentnie w dziedzinie przeżyć, nieodzowne sąąpojęcia „natury”
i „nadnatury” . Otóż stojąc na zasadzie fenomenologii tak, jak na niej sta
nął Scheler w swoich założeniach teorio-poznawczych i metodycznych, nie 
potrafimy odzwierciedlić tej treści rzeczywistości, która zawiera się w po
jęciu „natura” w następstwie czego również pojęcie „nadnatury” oraz 
przymiotnikowe określenie „nad-przyrodzonego” nie mają żadnego pokry
cia w rzeczywistości danej1 jako treść fenomenów. Treścią fenomenu może 
być zawsze tylko przeżycie, które (z racji swego przedmiotu) jest naturalne 
lub też takie, które jest nadnaturalne, nigdy jednak sama „natura” ani 
też sama „nadprzyrodzoność” odnośnego przeżycia. Tak więc przy swoich 
fenomenologicznych założeniach nie dostarcza nam system Schelera pojęć 
niezbędnych do pojęciowego uprzedmiotowienia nadprzyrodzonego charak
teru ludzkich aktów zasługujących.

Przy sposobności więc musimy stwierdzić, że przy pomocy systemu 
Schelera nie zdołamy żadną miarą zbudować teologii moralnej. Skoro zaś 
etyczna treść zawarta w źródłach chrześcijańskich pochodzi z objawienia 
Bożego, zatem jedynym  pełnym i współmiernym opracowaniem nauko
wym tej treści może być tylko system teologiczny. To wszystko, co znaj
dujem y w dziełach Schelera na tem aty teologiczne, zawiera w sobie pier
wiastki słuszności, tak np. gdy Scheler pisze, że wartości religijne mają 
swe własne źródło, odrębne od wartości kulturalnych, a źródło to leży dla 
osoby jednostkowej „w łasce” , zaś dla osoby zbiorowej w „objawieniu” . 
Podobnie gdy Scheler pisze, że Kościół jest osobą zbiorową, która ma 
służyć realizacji wartości „świętego” jako zbiorowego zbawienia. Jed
nakże przy fenomenologicznych założeniach całego jego systemu, wobec 
braku pokrycia dla pojęć „natura” i „nad-natura” , nie możemy określić 
z całą naukową ścisłością teologiczną ani istoty łaski, ani objawienia, nie 
możemy też wobec całokształtu założeń systemu Schelera mniemać, że
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w  „zbawieniu” chodzi o istotowo nadprzyrodzone zjednoczenie osoby 
ludzkiej z Bogiem jako Dobrem Najwyższym.

c) Z a g a d n i e n i e  n a g r o d y  i k a r y

Znamy już pogląd Schelera na wszelką ideę odpłaty ze strony Boga. 
Religijno-etyczne sankcje są według niego pozbawione wszelkiego sensu. 
Wobec tego zagadnienie nagrody i kary  możemy w niniejszej części pracy 
postawić tylko tak, jak postawiliśmy zagadnienie zasługi w części poprzed
niej : czy system Schelera pomimo całego sprzeciwu autora względem idei 
odpłaty (nagrody i kary) może się jednak nadawać, bodaj w jakimś stopniu, 
ze względu na samą swoją strukturę do interpretacji objawionej nauki 
chrześcijańskiej o nadprzyrodzonej nagrodzie za dobre moralnie czyny 
ludzkie oraz wiekuistej karze za czyny moralnie złe.

1. Przede wszystkim Scheler utrzym uje, że podstaw dla idei „odpłaty” 
nie należy szukać w sferze etycznej13. W sferze prawnej znajdują się one
o tyle, że sprawiedliwość porządkuje impuls „odpłaty” , który sam spo
krewniony jest z „pomstą”. Podstawy jednakże dla impulsu odpłaty tkwią 
samym swoim rdzeniem w zupełnie już pozaetycznym porządku war
tości witalnych. W porządku tym  służą pewnym celom społeczeństwa istot 
żyjących, np. dla jego ochrony. Poza tym  jednak „odpłata” daje według 
Schelera sposobność do przeżywania pewnych wartości o prawdziwie oso- 
bowo-etycznym znaczeniu. Daje mianowicie sposobność osobie do praw
dziwie etycznego oczyszczenia przez to, że zwraca uwagę winnego na 
głębszą jego sferę osobową, a tym  samym umożliwia pośrednio samo czysto 
moralne wyrównanie zła przez akt żalu. Sama kara nie oswobadza od winy, 
nie zdejmuje z winnego jej ciężaru, dokonuje tego natomiast akt żalu.

Znamy już emocjonalistyczne założenia systemu Schelera. Ażeby zro
zumieć powyższe jego twierdzenia, musimy uciec się do tych założeń, tylko 
one bowiem mogą nam je wyjaśnić. Według Schelera wartości etyczne, 
tj. dobro i zło dane są jako treść emocjonalnego odczucia osoby. Kiedy 
więc Scheler mówi o wyrównywaniu „zła” przez akt żalu, to ma na myśli 
owo „zło” dane jako odczuwalny fenomen, nie zaś samo przedmiotowe 
zło czynu. To tak rozumiane zło wyrównuje się według Schelera przez 
akt żalu, nie można zaś oswobodzić od niego osoby winnej — przez karę 
nałożoną z zewnątrz. Aby dokładniej wyjaśnić sobie ten pogląd, należy 
sięgnąć jeszcze dokładniej do założeń emocjonalistycznych systemu 
Schelera14. Otóż wiemy, że emocjonalna sfera ducha ludzkiego zawiera 
wedle niego szereg stanów, funkcji i aktów, które występują w różnią
cych się między sobą samorodną głębią warstwach życia emocjonalnego.

*’ Por. op. cit., s. 368 nn.
14 Por. op. cit., s. 340 nn.
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Stany uczuciowe zawierają się w warstwie najpłytszej, peryferycznej, 
gdzie mamy do czynienia z uczuciami zmysłowymi. W arstwy głębsze życia 
uczuciowego coraz bardziej zbliżają się do centrum  osoby. Tak więc 
w  warstwie uczuć witalnych występują już nie tylko funkcje uczuciowe, 
ale nawet odczucia intencjonalne, np. odczucie zdrowia lub słabości, świe
żości lub zmęczenia. Uczucia warstwy psychicznej wykazują niezależność 
od ciała, związane są natomiast z indywidualną jaźnią (Erlebnis-ich). Naj
głębsze są uczucia czysto duchowe, które leżą w samym centrum  życia 
osoby, a z których treścią wypadnie nam się szczegółowiej zapoznać 
w’ dalszym ciągu bieżących rozważań.

Obok tych założeń dotyczących warstwowej struktury  życia emocjo
nalnego w człowieku, musimy dla wytłumaczenia schelerowskiej nauki
o  żalu, który stanowi jedyną współmierną siłę oczyszczenia i odrodzenia 
moralnego osoby, przypomnieć nieco szczegółowiej zasadnicze myśli Sche
lera dotyczące związku, jaki zachodzi pomiędzy emocjonalnymi czynni
kami przeżycia, a dążeniem do w artości15. Chodzi tu oczywiście przede 
wszystkim o chcenie wartości, która jest właściwą człowiekowi postacią 
dążenia do niej. Otóż w grę wchodzi w tym  wypadku:

a) odczucie intencjonalne wartości, które wyznacza sam cel chcenia; 
w iem y już, że wywiera ono pewien emocjonalny pociąg, przez który prak
tycznie m otywuje odnośny akt woli. Obok niego jednak pojawiają się 
u źródeł czynu bądź wewnętrznego, bądź zewnętrznego.

b) pewne szczególne przeżycia emocjonalne, wśród których on się 
rodzi w osobie. Przeżycia te  Scheler obejmuje ogólną nazwą „pchnięcia” 
psychicznego. Ponieważ, wiemy, że przy swoich teorio-poznawczych zało
żeniach nie obiektywizuje Scheler samej sprawczości osoby, stąd musimy 
wnosić z całą stanowczością, że fenomen „pchnięcia” nie oznacza żadnego 
sprawczego aktu woli, ale tylko to szczególne przeżycie emocjonalne, 
wśród którego rodzi się dany czyn. Przeżycie to różni się oczywiście od 
odczucia, które ów czyn motywuje. Trzecim wreszcie współczynnikiem 
emocjonalnym aktu wewnętrznego lub też zewnętrznego są już:

c) te uczucia, które wręcz towarzyszą spełnianiu tego aktu. Te ostatnie 
przeżycia emocjonalne m ają to do siebie, że sygnalizują, czy wartość, ku 
której ten akt zmierza, jest negatywna, czy też pozytywna. Tak więc, 
kiedy akt zmierza do urzeczywistnienia wartości, która została odczuta 
intencjonalnie jako pozytywna, lub też, gdy skierowuje się on przeciw 
wartości odczutej jako negatywna, wówczas tym  więcej uczuciowego 
zadowolenia towarzyszy procesowi urzeczywistniania tego aktu, im to 
urzeczywistnianie dalej postępuje. Zupełnie odwrotny akompaniament 
uczuciowy pojawia się natomiast w tych aktach, w których celem dążenia

15 Por. op. cit., s. 357 nn.
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bywa wartość odczuta intencjonalnie jako negatywna, lub też, w których 
zwraca się ono przeciw wartości odczutej jako pozytywna.

Mamy już obecnie wystarczającą ilość informacji podstawowych, ażeby 
zrozumieć schelerowską naukę o żalu i jego oczyszczającej, odradzającej 
mocy moralnej. Otóż, kiedy dana osoba spełniła jakiś czyn, który czynniki 
emocjonalne zasygnalizowały jako negatywny, wówczas samo to przeży
cie emocjonalne spowodowało w podmiocie działającym pewne unieszczęś- 
liwienie, pewną emocjonalną rozpacz, której głębia w emocjonalnych war
stwach życia osoby była ściśle określona. Ażeby więc sprowadzić z kolei 
wyrównanie w zachwianym w taki sposób wewnętrznym życiu osoby, 
trzeba koniecznie przeżycia emocjonalnego o tej samej głębi. Jest nim 
właśnie przeżycie żalu. Sprowadza ono ze sobą pewną emocjonalną przy
krość, ale właśnie ta przykrość wyrównuje w odczuciu osoby tamto prze
życie negatywnej treści. Innymi słowy: żal dlatego sprowadza równowagę 
w wewnętrzne życie osoby, ponieważ ta  przykrość, to „zło” , które on 
w swej treści zawiera, sięga tak samo głęboko w życie osoby, jak tam to 
etyczne „zło”, które uprzednio przeżyła przy sposobności odnośnego czynu, 
podczas gdy to „zło”, jakie przynosi jakakolwiek kara zadana od zewnątrz 
człowiekowi, nie jest zdolne sięgnąć tak głęboko. Scheler w tym  wypadku 
przeciwstawia zło kary  wewnętrznej (przykrość), które co do emocjonalnej 
głębi równa się negatywnej wartości odczuwanej w akcie winy, złu kary 
zewnętrznej, które zdaniem jego nie może nigdy sprowadzić takiej głębi 
emocjonalnego przeżycia w osobie. Cała więc jego koncepcja żalu jako siły 
oczyszczającej i odradzającej moralnie osobę opiera się, jak widzimy wy
łącznie na prawidłowościach emocjonalnych przeżyć osoby 16. Przedmioto
wego dobra i zła nie dotyka.

Dlatego też Scheler twierdzi, że człowiek, który dopuścił się czynu 
złego, ma „prawo do kary” ; kara ma dostarczyć sposobności do takiego 
emocjonalno-etycznego wyrównania aktem  żalu. Dalsze skutki kary, dal
sze jej moralne znaczenie w stosunkach między-osobowych leży wedle 
Schelera w tym, że (ciągle w oparciu o akt żalu) przyczynia się ona do 
ograniczenia nienawiści w świecie osób oraz związanych z nienawiścią 
uczuć negatywnych. Z jednej strony bowiem poszkodowany może wów
czas przeżyć akt przebaczenia, z drugiej zaś strony szkodnik odzyskuje 
samą zdolność miłości względem poszkodowanego. I wdzięczność i prze
baczenie opierają się na przeżyciu sprawiedliwości oraz miłości, k tóre 
stwarzają podstawy ładu moralnego w porządku osobowym.

Przeprowadzona powyżej w pewnym zarysie analiza schelerowskiej 
koncepcji żalu będzie nam bardzo przydatna do zrozumienia jego poglą

w Zagadnieniu temu poświęcił S c h e l e r  osobną rozprawę Reue und W ieder- 
peburt (w tomie: Vom  Eińgen im  Menschen).
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dów w sprawie nagrody i kary. Stwierdziliśmy mianowicie, że Scheler 
przyjm uje takie założenie: tylko osoba „dobra” może być głęboko „szczęś
liwa” 17. Użyliśmy cudzysłowów, aby zwrócić uwagę na to, że zdanie po
wyższe trzeba rozumieć w ten sposób: osoba, która przeżywa w swym 
emocjonalnym odczuciu pozytywną wartość moralną „dobro” , przeżywa 
przez to samo pełną osobową głębię emocjonalnego uszczęśliwienia, podczas 
gdy wewnętrzne życie emocjonalne osoby, która przeżywa wartość nega
tyw ną „zło” , staje się widownią emocjonalnego unieszczęśliwienia, rozpa
czy. Żadne natomiast dobro nagrody, ani też zło kary przychodzące 
z zewnątrz nie może wywołać owych przeżyć emocjonalnych o tej samej 
głębi. Ponieważ zaś według Schelera nagroda sprowadza się wyłącznie do 
tego uszczęśliwienia emocjonalnego, kara zaś do owej rozpaczy, przeto 
początków nagrody i kary musimy szukać w emocjonalnych współczynni
kach czynów ludzkich 18. Im dalej postępuje urzeczywistnienie wartości 
odczutej jako pozytywna, tym  bardziej pogłębia się emocjonalne uszczęś
liwienie osoby, podczas gdy równolegle z realizacją wartości poznanej jako 
negatywna postępuje emocjonalne unieszczęśliwienie. Ponieważ według 
Schelera sama wartość moralna nie może być przedmiotem urzeczywistnie
nia, ale pojawia się tylko przy sposobności urzeczywistniania innych w ar
tości przedmiotowych, zatem owo uczucie uszczęśliwienia lub też unie
szczęśliwienia nie jest bezpośrednio następstwem wartości moralnych. 
Pojawia się tylko wówczas, gdy i one pojawiają się w intencjonalnym 
przeżyciu osoby, ale nie pojawia się w miarę ich realizacji. Nie jest zatem 
szczęśliwość następstwem  „dobra” , Z tego też stanowiska sądzi Scheler, 
że nie może ona być celem ani nagrodą cnoty, tak jak cnota nie może być 
środkiem do szczęśliwości. Scheler stwierdza, że najpełniejsze uszczęśli
wienie emocjonalne jest zupełnie niezależne od świadomości własnej do
broci moralnej.

Nie ulega natomiast według Schelera wątpliwości, że pomiędzy dobrem 
względnie złem moralnym danym jako treść emocjonalnego przeżycia, 
a emocjonalnym uszczęśliwieniem czy też rozpaczą zachodzi inny związek 
bezpośredni. Leży on u źródła każdego czynu. Najgłębsze uszczęśliwianie 
leży więc u źródła aktu moralnie dobrego, najgłębsza zaś rozpacz u źródła 
aktu moralnie złego. Należy szukać tych związków w fenomenie „pchnię
cia”. W ystępują w nim uczucia najgłębsze i najbardziej centralne, bo czysto 
duchowe 19. Wedle Schelera nie stanowią one nigdy stanów uczuciowych 
naszego „ja” , przenikają natomiast poszczególne treści samych przeżyć 
osoby. Dokonuje się to w taki sposób, że z samego rdzenia osoby napeł
niają one jej istnienie oraz jej „świat” . W tym znaczeniu są bezwzględne,

17 Por. op. cit., s. 373.
18 Por. op. cit., s. 373.
19 Por. op. cit., s. 355.
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bo nie odnoszą się do żadnych poza-osobowych stosunków wartości, nie 
czerpią z nich siły motywującej. Możemy więc tylko „być” uszczęśliwieni 
lub „być” zrozpaczeni, nie możemy natomiast odczuwać uszczęśliwienia 
(błogości) lub rozpaczy „z czegoś”. W uszczęśliwieniu tkwi emocjonalne 
„tak”, afirmacja, w rozpaczy zaś emocjonalne „nie” — negacja, które, 
jak powiedzieliśmy, wypływając z samego rdzenia osoby przenikają całe 
jej istnienie i cały jej świat. Według Schelera są to uczucia w swej istocie 
metafizyczne i religijne. Sama najgłębsza wartość osoby tworzy funda
m ent jej uszczęśliwienia i rozpaczy, tkwią one w samej istocie wartościo
wej osoby, w jej Sein und W ertsein — tak się wyraża Scheler — które 
stoi ponad wszystkimi aktami.

Dlatego właśnie według Schelera najgłębsze uszczęśliwienie emocjo
nalne leży u samego źródła aktu moralnie dobrego, najgłębsza zaś rozpacz 
u źródła aktu moralnie złego. Osoba ludzka przeżywając siebie jako 
źródło aktu moralnie dobrego, przeżywa tym  samym najgłębsze uszczęś
liwienie, kiedy natomiast przeżywa siebie jako źródło aktu moralnie 
złego, przeżywa tym  samym najgłębszą rozpacz. Wprawdzie fenomeno
logiczne założenia systemu Schelera nie pozwalają nam uprzedmiotowić 
w jakiś sposób poszczególnych aktów, które w osobie się jednoczą, z tejże 
osoby sprawczo wypływają, niemniej w tych założeniach możemy pojąć, 
że osoba przeżywa siebie jako źródło aktów. I otóż tego uszczęśliwienia, 
jakie osoba przeżywa wtedy, kiedy samą siebie przeżywa jako źródło 
aktu etycznie dobrego (tj. takiego, przy sposobności którego odczuwa 
„dobro”) nie zdoła zdaniem Schelera zrównoważyć żadne dobro nagrody 
przychodzące spoza osoby. Z drugiej strony zaś tej emocjonalnej rozpa
czy, którą osoba przeżywa wówczas, gdy siebie samą przeżywa jako 
źródło aktu etycznie złego (tj. takiego, przy sposobności którego odczuwa 
„zło”), nie zdoła zrównoważyć żadne zło kary przychodzące spoza osoby. 
Wynika to z samej natury  tych najgłębszych „czysto duchowych” prze
żyć emocjonalnych, które tutaj wchodzą w grę.

I właśnie z tego powodu Scheler odrzuca nagrodę za czyn moralnie 
dobry oraz karę za czyn moralnie zły, ponieważ żadne dobro ani zło 
z zewnątrz, spoza osoby nie zdoła wywołać uszczęśliwienia lub rozpaczy
o takiej głębi, tak centralnych w życiu osoby, jak je wywołuje przeżycie 
samego aktu dobrego lub złego u samych swoich źródeł. W szczególności 
zaś nie ma dla Schelera żadnego sensu idea takiej nagrody i kary ze strony 
Boga. Przecież nagroda i kara w świecie osób dopiero tam  nabierają pew
nego sensu, gdzie odnośne osoby okazują się niedojrzałe do tych czysto 
osobowych wartości, jakie wiążą się z żalem, przebaczeniem, wdzięcz
nością — więc tam, gdzie wchodzi w grę dobro zbiorowości tylko w po
rządku wartości witalnych. Owszem, z punktu widzenia tego dobra nawet 
„odpłata za grobem” ma swój sens (nad tym, czy odpłata taka istnieje,
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Scheler się tu  nie zastanawia). Nie może natomiast być mowy o czysto 
etycznym żądaniu takiej odpłaty, takim, jak stawiał je Kant.

2. Staraliśm y się ująć to, co w systemie Schelera odnosi się do zagad
nienia nagrody i kary, sięgając równocześnie w głąb systemu do tych 
założeń emocjonalistycznych, które nam takie ujęcie zagadnienia nagrody
i kary przez Schelera wyjaśniają. Wracamy z kolei do pytania postawio
nego na początku tego rozdziału: czy to schelerowskie ujęcie zagadnienia 
nagrody i kary może nam, bodaj w jakimś stopniu, być pomocne przy 
interpretacji chrześcijańskiej nauki objawionej na ten temat?

Według nauki objawionej sama istota wiekuistej szczęśliwości polega 
na bezpośrednim oglądzie Istoty Bożej twarzą w twarz, w którym  to 
uszczęśliwiającym oglądzie zbawieni cieszą się (perfruuntur) samą Istotą 
B ożą20. Jak  widać, wedle nauki objawionej cały nacisk w nauce o wie
kuistej szczęśliwości został położony na przedmiot uszczęśliwienia, mia
nowicie na samą Istotę Bożą, która ten przedmiot stanowi. W fenomeno
logicznym systemie Schelera tej nauki oczywiście niepodobna ująć i wy
razić. Wszelkie przedmiotowe dobro i przedmiotowa wartość jako taka 
leży poza zasięgiem fenomenów. W fenomenach zaś są one dane jako treść 
przeżycia emocjonalno-poznawczego. Scheler pojmuje szczęśliwość pod
miotowo jako przeżycie uczuciowe związane z wartością. Czy jednak od 
tej strony nie da się nawiązać do nauki objawionej, która mówi, że zba
wieni „oglądają w bezpośredniej intuicji Istotę Bożą i cieszą się nią”? 
Badamy zatem, czy ze względu na to „przeżycie” Istoty Bożej, które ma 
miejsce w wiekuistej nagrodzie, jako też ze względu na to przeżycie, 
które zawiera się w wiekuistej karze przez odrzucenie od Boga — system 
schelerowski może nam dopomóc do głębszego zrozumienia oraz in terpre
tacji nauki objawionej. Otóż i tutaj natrafiam y na pewną trudność.

Żadne dobro przychodzące spoza osoby nie może, zdaniem Schelera, 
stanowić o uszczęśliwieniu głębszym niż to, które osoba znajduje sama 
w sobie, przeżywając siebie jako źródło aktu etycznie dobrego. Żadne też 
zło przychodzące spoza osoby jako kara nie może stanowić o głębszym 
unieszczęśliwieniu w emocjonalnej rozpaczy niż to unieszczęśliwienie, 
które osoba znajduje w sobie samej, przeżywając siebie jako źródło aktu 
etycznie złego. W ten sposób dobro samo siebie nagradza, zło zaś samo 
siebie karze i niszczy. Dla Schelera szczęście i nieszczęście sprowadza się 
do przeżyć emocjonalnych, które są tylko „znakiem” dla wartości przeży
wanych pozytywnych lub negatywnych. Otóż, wedle tego, na co znak ów- 
wskazuje, przedmiotem najgłębszego uszczęśliwienia jest sama pozytyw
na wartość osoby, przedmiotem zaś najgłębszej rozpaczy jest sama jej 
negatywna wartość. Największe szczęście i największe cierpienie czło

10 Por. Denz., 530.
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wiek czerpie z siebie, sam jest jego źródłem dla siebie. Takie zaś stano
wisko wydaje się nas zupełnie odcinać od nauki chrześcijańskiej. Czy 
potrafim y bowiem wobec niego nawiązać jakiś kontakt z tą  prawdą obja
wioną, wedle której przedmiotem ostatecznej szczęśliwości człowieka jest 
sama Istota Boża?

Otóż pewne możliwości pod tym  względem nawet przy takim założe
niu w systemie Schelera istnieją. Scheler mianowicie akcentuje 
w szczególny sposób ten wyłączny stosunek, w jakim osoba jednostkowa 
(podobnie zresztą i zbiorowa) pozostaje do Boga. Wedle Schelera każda 
osoba skończona posiada swą sferę wewnętrzną i sferę społeczną 21. Jako 
społeczna przeżywa siebie włączoną w całokształt etycznego kosmosu 
przez poczucie solidarnej współodpowiedzialności z innymi osobami. Rów
nocześnie jednak nigdy nie zatraca ona świadomości swej samodzielności, 
świadomości własnej pozytywnej lub negatywnej wartości oraz samo- 
odpowiedzialności. To wszystko składa się u osoby na tę formę przeży
wania samej siebie, którą Scheler nazywa „osobą wewnętrzną” . Chodzi mu 
zaś zwłaszcza o „osobę bezwzględnie wewnętrzną”, tj. tę formę przeży
wania samej siebie, w której żaden udział w społecznych związkach z in
nymi osobami już się nie przejawia. Tak więc owej bezwzględnie wew
nętrznej osobie przysługuje zupełna samotność, która u różnych podmio
tów różną treścią przeżyć się zapełnia. Samotność ta jednak nie wyklucza 
jednego jedynego odniesienia o charakterze społecznym: jest to miano
wicie odniesienie do Boga, Scheler zaznacza przy tym, że takie odniesienie 
do Boga nie dokonuje się jednak nigdy bez pośredniej solidarności ze 
zbiorową osobą Kościoła: w swojej „społeczności z Bogiem” osoba musi 
stawać się niejako bardziej „wewnątrz” Kościoła 22. Uderza nas w tym 
wszystkim zapewne głęboki związek tych myśli Schelera z nauką obja
wioną.

W tym  miejscu chodzi nam jednakże przede wszystkim o co innego. 
Jak  widać, Scheler rozumie przez osobę „bezwzględnie w ew nętrzną” tę 
formę przeżywania samej siebie, w której właśnie musi być dane samo 
„dobro” osoby jako treść emocjonalnego uszczęśliwienia, samo zaś jej zło 
jako treść emocjonalnej rozpaczy. Skoro więc w tym  najgłębszym prze
żywaniu samej siebie, które Scheler określa jako osobę bezwzględnie 
wewnętrzną, osoba nie przestaje trwać w odniesieniu do Boga, zatem 
osoba przeżywa swoje uszczęśliwienie w dobru oraz swą rozpacz w złu 
własnej istoty w odniesieniu do Boga. Czy sformułowanie takie pomaga 
nam w pojęciu i wyrażeniu wiekuistego szczęścia w Bogu oraz wiekuis
tego odrzucenia od Boga? Z pewnością tak, chociaż cały ciężar zagadnie
nia przesuwa się na płaszczyznę podmiotową przeżycia, podczas gdy

81 Por. op. cit., s. 584 nn.
22 Por. op. cit., s. 584 nn.
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w źródłach Objawienia ciężar ów spoczywa na samym Przedmiocie 
uszczęśliwiającym.

Poza tym  zaś nie mamy żadnych podstaw do tego, aby ująć i uprzed
miotowić samą istotową nadprzyrodzoność tego „przeżycia” ostatecznej 
nagrody i kary. Scheler wprawdzie pisze w pewnym miejscu 23, że osoba 
dobra bierze bezpośredni udział w istocie Boga samą swoją egzystencją 
oraz swoimi aktami, w tym  znaczeniu, że „chce w Bogu”, „miłuje w Bogu” , 
a przez to samo jest już uszczęśliwiona. Co jednak może znaczyć ów „bez
pośredni udział w istocie Boga” , który „dobra” osoba bierze samą swoją 
egzystencją oraz swoimi aktami? Przy fenomenologicznych założeniach 
systemu Schelera nie może on oznaczać niczego innego jak tylko przeży
wanie idei Boga oparte na intencjonalnym odczuciu wartości „boskiego”. 
Ponieważ wartości etyczne posiadają dla Schelera charakter wartości 
„nad-ludzkich”, przeto osoba, która je  przeżywa, bierze tym  samym 
udział w „boskim” porządku wartości, tych mianowicie, które jednoczą 
się w idei najwyższej Osoby. Tak więc „pod światłem idei Boga” przeży
wa dobro i zło etyczne swej osoby u źródła każdego ze swych aktów. Jed
nakże tak pojęty „udział w Bogu” nie ma nic wspólnego z tym rzeczy
wistym, istotowo nadprzyrodzonym uczestnictwem w naturze Boga i wew
nętrznym  życiu Bożym. Tylko zaś tak pojęte uczestnictwo w Bogu stanowi 
podstawę ostatecznego uszczęśliwienia w Bogu wedle nauki objawionej, 
pozbawienie jego zaś jest podstawą ostatecznego unieszczęśliwienia osoby 
ludzkiej przez odrzucenie od Boga. Natomiast w koncepcji schelerowskiej, 
pomimo „udziału w Bogu”, realnym  przedmiotem uszczęśliwienia emocjo
nalnego i rozpaczy pozostaje przeżycie „dobra” względnie „zła” jako w ar
tości własnych osoby, które dają się odczuć u źródła aktów przez nią prze
żywanych.

*  Por. op. cit., s. 382.
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TEZY KOŃCOWE

Główne zagadnienie niniejszej rozprawy w ten sposób zostało okreś
lone w części w stępnej: czy i o ile system etyczny stworzony przez Maksa 
Schelera nadaje się do interpretacji etyki chrześcijańskiej? Tak posta
wione we wstępie zagadnienie zadecydowało o całym kierunku dociekań 
w części właściwej pracy. Musiały one polegać na analitycznym badaniu 
systemu Schelera w stosunku do etyki chrześcijańskiej. Skoro zaś to bada
nie miało taki charakter porównawczy, zatem ubocznym jego przedmiotem 
stała się również sama etyka chrześcijańska, i to w świetle jej objawio
nych źródeł, tylko takie bowiem badanie mogło nam dostarczyć odpowie
dzi na główne zagadnienie postawione na początku pracy. Ponieważ całą 
tę część analityczrro-porównawczą mamy już poza sobą, możemy zatem 
przystąpić do odpowiedzi na główne pytanie całej rozprawy. Odpowiedź 
ta da się zasadniczo sprowadzić do dwóch tez, które wyłoniły się dosyć 
wyraźnie w przebiegu naszych dociekań, a które teraz domagają się już 
tylko ostatecznego sformułowania oraz syntetycznego uzasadnienia.

T e z a  I. System etyczny zbudowany przez Maksa Schelera zasadni
czo nie nadaje się do naukowej interpretacji etyki chrześcijańskiej. Jak
kolwiek bowiem przez określenie wartości etycznych jako wartości osobo
wych nawiązuje wyraźny kontakt z etyczną treścią źródeł objawionych, 
to jednak na skutek swoich założeń fenomenologicznych oraz emocjonali- 
stycznych nie wystarcza do pełnego zobrazowania i naukowego ujęcia 
tejże treści. W szczególności zaś nie wystarcza do ich ujęcia teologicznego, 
które jest konieczne wobec faktu, że są to źródła objawione, które stano
wią przedmiot nadprzyrodzonej wiary.

Uzasadnienie tezy znajdujemy w całej rozciągłości w poprzedzającej 
części pracy, tutaj zaś podamy je  w syntetycznym skrócie.

1. Stwierdziliśmy po wielekroć razy, że Scheler stawia tezę personali- 
styczną w samym centrum swojej doktryny etycznej: Wartości etyczne — 
to wartości w samej swej istocie osobowe *, osoba bowiem stanowi właś

1 Uwydatnił to jako zasługę Schelera R o h n e r  w swej pracy N atur und Per
son in der Ethik.
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ciwy ich podmiot, w niej się pojawiają i w niej tylko mogą się pojawiać: 
Osoba dla Schelera-fenomenologa sprowadza się do jedności różnorodnych 
aktów. Zarówno te akty jednakże jak i osoba są mu dane nie w postaci 
metafizycznej, ale właśnie w doświadczalnej postaci przeżycia, osoba zaś 
jako jedność przeżyć. Otóż w tak pojętej osobie — nie w substancjalnym 
podłożu aktów, ale w ich fenomenologicznej jedności — pojawia się w ar
tość etyczna. Osoba odczuwa ją więc intencjonalnie „w sobie” , odczuwa 
ją zawsze przy sposobności realizowania różnorodnych wartości przedmio
towych, a to w zależności od tego stanowiska hierarchicznego, jakie posia
dają w apriorycznym przeżyciu całkowitego jej świata wartości. Idąc po 
linii Schelera, trzeba powiedzieć, że osoba przeżywa siebie jako źródło 
wartości etycznych. Na takie ujęcie stosunku osoby do wartości etycznych 
pozwalają fenomenologiczne założenia teorio-poznawcze.

2. Założenia te nie pozwalają jednakże już stanowczo Schelerowi na 
ujęcie i uprzedmiotowienie sprawczego stosunku osoby do wartości etycz
nych. Nie wiemy i niczego nie możemy twierdzić na ten temat, w jaki 
sposób akty wynikają sprawczo z osoby. Nie możemy więc tym  bardziej 
niczego powiedzieć na temat, w jaki sposób wartości etyczne, które są 
związane z tym i aktami, zależą od sprawczości osoby. Tak więc podstawo
wa prawda etyki chrześcijańskiej, która głosi, że osoba ludzka jest spraw
cą etycznego dobra lub zła swoich aktów, nie pozwala się właściwie ująć
i uprzedmiotowić przy pomocy systemu Schelera. Scheler w ten sposób 
użył teorio-poznawczych założeń fenomenologii, że wartości, a szczególnie 
wartości moralne, wyszły u niego tylko jako treści poznawczego odczucia. 
Ponieważ treści te są, zdaniem Schelera, obojętne na istnienie, zatem można 
mówić o sui generis esencjalizmie w jego koncepcji wartości. Esencjalizm 
ten idzie w parze z niedostrzeganiem sprawczego stosunku osoby do war
tości etycznych. Tak więc od strony podmiotu wartości czyli osoby esen
cjalizm przechodzi w aktualizm. Scheler bowiem przeczy istnieniu osoby 
jako substancjalnego bytu, który działa, zastępując byt przez sumę aktów 
czyli przeżyć współprzeżywanych w przeżyciu osobowej jedności.

3. Sprawczy stosunek osoby do wartości etycznych wyraża się wedle 
nauki chrześcijańskiego Objawienia w aktach sumienia. Akty te posiadają 
charakter normatywny. Poddając swe czyny normatywnej działalności 
sumienia osoba wyciska na nich znamię swej sprawczości. I otóż właśnie 
wartości moralne związane ściśle z aktami osoby noszą w swoim norma
tywnym  charakterze owo znamię sprawczości osoby. Scheler w swoim 
systemie zdecydowanie zatarł norm atywny charakter wartości etycznych, 
co jest zrozumiałym następstwem oderwania tychże wartości od spraw
czości osoby. Jest to zaś tym  bardziej uderzające, że sam akt sumienia 
jako przeżycie osoby stanowi przedmiot doświadczenia fenomenologicznego.
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Kiedy Scheler-fenomenolog nie dociera poprzez analizę aktu sumienia do 
sprawczego stosunku osoby względem wartości etycznych, to musi to po
siadać jakieś powody poza jego fenomenologią. Otóż powody te  leżą w jego 
założeniach emocjonalistycznych. One to wraz z fenomenologią sprawiają, 
że prawdziwego przeżycia etycznego nie możemy szukać u Schelera 
w działaniu osoby, które nosi na sobie wyraźnie znamię jej sprawczego 
stosunku do dobra i zła etycznego, ale musimy go szukać w intencjonal
nym odczuciu wartości etycznych. Przez to jednakże odrywamy się od 
pozycji realistycznej w etyce, która polega na tym, że badamy wartości 
etyczne wtedy, kiedy się realizują w działaniu osoby. Przechodzimy nato
miast w etyce na pozycję intencjonalną, na której badamy wartości etycz
ne, kiedy „się pojawiają” w odczuciu osoby. Zmienia się wówczas właści
wy przedmiot badań; nie zajmujemy się etyką ale etosem. Jest to wynik 
założeń fenomenologicznych. U Schelera zaś mamy do czynienia z etosem 
emocjonalistycznym. — W rezultacie system Schelera znajduje wartość 
etyczną w osobie, ale tylko dlatego, że osoba odczuwa ją intencjonalnie, 
nie zaś dlatego, że osoba jako sprawczy podmiot swoich aktów jest też 
właściwą przyczyną sprawczą wartości etycznych w nich zawartych.

4. Kiedy Scheler w swoim systemie zdecydowanie zaciera rolę sumienia 
w życiu moralnym osoby, to czyni tak dlatego, aby je podporządkować 
intencjonalnemu,odczuciu. I otóż właśnie w takim postawieniu sprawy 
emocjonalizm Schelera decyduje: nie sprawczy stosunek osoby do wartości 
etycznych stanowi samą istotę przeżycia etycznego, ale stanowi ją prze
życie emocjonalne tychże wartości. Za aktem sumienia nie stoi, zdaniem 
Schelera, miłość osoby, stoi ona natomiast poza aktami emocjonalnego od
czucia. Miłość nie ma nic wspólnego ze sprawczością osoby, z jej chceniem, 
z aktami woli, jest ona bowiem czystą emocją. I otóż ta czysto emocjonalna 
miłość stanowi sam najgłębszy rdzeń etycznego życia osoby. Osoba żyje 
etycznie właśnie tym  rdzeniem, tą tak pojętą miłością, żyje przez to, że 
odczuwa wartości w ich hierarchii, odczuwa wśród nich również wartości 
etyczne. Samą istotą życia etycznego jest etos osoby. I otóż tutaj koncep
cja Schelera z pewnością nie pokrywa się z nauką objawioną, ta bowiem 
kładzie zasadniczy nacisk w życiu etycznym na akt sumienia w jego nor
m atywnym charakterze, a przez to samo istotę życia etycznego każe nam 
upatrywać w sprawczości osoby, w sprawczym jej stosunku do dobra i zła. 
Wartości etyczne posiadają charakter praktyczny, wiążą się bowiem z dzia
łaniem osoby. Według Ewangelii musimy szukać etycznej treści życia 
w działaniu ukształtowanym od wewnątrz, niejako z głębi osoby, przez 
miłość. Tylko przyjmując taką zasadę możemy właściwie interpretować 
wszystkie pouczenia Ewangelii, które określają, kiedy człowiek postępuje 
dobrze, a kiedy źle, które podają, co czynić, ażeby się zbawić oraz wska
zują środki etycznego doskonalenia się.
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5. Otóż całego tego obrazu życia etycznego system Schelera nie pozwala 
nam naukowo objąć i odzwierciedlić. Co do tego nie możemy żywić żad
nych wątpliwości. Tych zaś zasadniczych braków, gdy chodzi o stoso
walność systemu Schelera do interpretacji etyki chrześcijańskiej, nie może 
okupić sama idea naśladowania etycznego wzoru, która skądinąd jest tak 
bliską etycznej nauce Ewangelii. Nie może zaś okupić dlatego, ponieważ 
etycznego naśladowania osoby przez osobę nie wiąże ze sprawczym sto
sunkiem tychże osób do wartości etycznych, ale sprowadza do intencjo
nalnego przeżywania tych wartości przez osoby. Jeżelibyśmy według 
schelerowskiej koncepcji „naśladowania” chcieli zbudować naukowy obraz 
etyki chrześcijańskiej, to musielibyśmy z całokształtu etycznej treści 
Ewangelii niejako wyabstrahować ów świat wartości, który emocjonalnie 
przeżywa Jezus Chrystus „przy sposobności” tego, co czyni, a w ten spo
sób u podstaw tego, czego naucza. Ten to św iat wartości etycznych prze
żyw any intencjonalnie w wewnętrznym świecie emocji Jezusa Chrystusa, 
który jest dla Schelera najwybitniejszym  w dziejach „człowiekiem serca ’, 
stanowi samą etyczną istotę tej postaci. W miarę zaś jak ów świat wartości 
staje się treścią intencjonalnych przeżyć Jego uczniów i naśladowców, 
stwierdzamy wedle Schelera fakt powstawania i utrwalania się nowego, 
powiedzmy „chrześcijańskiego” etosu. Współprzeżywając przez miłość do 
Osoby Mistrza Jego świat wartości etycznych, uczniowie przeżywają inten
cjonalnie (!) w swoim odczuciu te  same wartości etyczne. Do tego sprowa
dza się Jego naśladowanie. Nietrudno nam stwierdzić, że takie ujęcie 
etycznej treści chrześcijaństwa nie wyczerpuje zawartości jego objawio
nych źródeł. Owszem, ten obraz etyki chrześcijańskiej, który uzyskujemy 
in terpretu jąc je przy pomocy systemu Schelera, wyraźnie staje obok 
tego, co one zawierają. Nie oddaje nam ich treści wprost i bezpośrednio, 
ale tylko w pośredniej drodze pewnej redukcji: musimy niejako nagiąć 
treść źródeł objawionych do założeń systemu Schelera, sprowadzić ją 
do nich, gdy tymczasem od systemu, który ma stanowić stosowne narzędzie 
takiej interpretacji, wymagamy, aby pomagał nam w zrozumieniu i opra
cowaniu treści źródłowej w całej pełni. System Schelera nie daje nam 
tego, zmusza nas do przejścia z pozycji realnej, którą znajdujemy w źród
łach Objawienia, na pozycję intencjonalną, którą on sugeruje. Pierwszo
rzędne założenia personalistyczne etyki chrześcijańskiej, która głosi, że 
osoba jest etycznie dobra lub zła przez to, że jest sprawcą dobra lub zła 
moralnego w swoich aktach, musimy przy interpretowaniu systemem 
Schelera przenosić stale na inną płaszczyznę, na której badamy, w jakich 
warunkach osoba przeżywa siebie samą jako etycznie dobrą lub złą. Ta 
inna płaszczyzna wywołana jest właśnie założeniami systemu Schelera, 
jego fenomenologią oraz jego emocjonalizmem.

121



6. Założenia owe odcinają nas — w. wypadku interpretowania etyki 
chrześcijańskiej systemem Schelera — od możliwości ujęcia całego przed
miotowego porządku etycznego, który tak wyraźnie odczytujemy w źród-. 
łach Objawienia. Na ten przedmiotowy porządek składa się naprzód sama 
wartość etyczna, jednakże nie jako treść intencjonalna odczucia, ale jako 
realna doskonałość osoby (w tym znaczeniu „wartość osobowa”). Realną 
doskonałością osoby jest zaś wartość moralna przez to, że nosi w sobie 
znamię sprawczości osoby. Objawienie chrześcijańskie poucza nas ponadto, 
że tak pojęta wartość moralna pozostaje w realnym  stosunku do Boga 
jako najwyższej doskonałości. Istota Boża sama w sobie jest bytem czysto 
nadprzyrodzonym, a uczestnictwo w Istocie Bożej otwiera przed człowie
kiem świat nadprzyrodzonych dóbr, zatem wartość moralna pozostaje 
w realnym  stosunku do tych dóbr. Widzimy jasno, że cały ten porządek 
dobra, w którym  Objawienie chrześcijańskie stawia wartości moralne, 
nie może zostać u jęty  za pomocą systemu Schelera przede wszystkim 
z powodu jego założeń fenomenologicznych. Poza tym  zaś związek war
tości etycznych z całym porządkiem nadprzyrodzonym musi być in ter
pretowany przy pomocy systemu teologicznego. To, co jest istotowo nad
przyrodzone, stanowi przedmiot wiary. Naukową zaś interpretację przed
miotu wiary może nam dać tylko system teologiczny. Rozważając możli
wość posłużenia się doktryną Schelera dla interpretacji objawionej etyki 
chrześcijańskiej nie wymagamy od razu, aby stanowiła ona gotowy system 
teologiczny. Musimy natomiast zapytać, czy umożliwia nam ona zbudo
wanie takiego systemu. Otóż budowa systemu teologicznego przy pomocy 
doktryny filozoficznej Schelera okazuje się rzeczą niemożliwą, ponieważ 
przy swoich założeniach fenomenologicznych nie dostarcza on nam żad
nych obiektywnych podstaw do wyróżnienia przedmiotu istotowo nad
przyrodzonego. Wobec tego zaś nie możemy z pomocą systemu Schelera 
dać pełnej i współmiernej interpretacji etyki chrześcijańskiej, która jako 
objawiona przez Boga jest przedmiotem wiary i teologii.

T e z a  II. Jakkolwiek system etyczny stworzony przez Maksa Sche
lera nie nadaje się zasadniczo do interpretacji etyki chrześcijańskiej, to 
jednak może pn nam ubocznie być pomocny przy pracy naukowej nad 
etyką chrześcijańską. Ułatwia on nam mianowicie analizę faktów etycz
nych na płaszczyźnie zjawiskowej i doświadczalnej.

Uzasadnienie tej tezy znajdujemy również w części głównej rozprawy. 
Tutaj zaś postaramy się tylko o syntetyczne ujęcie racji uzasadniających 
tę tezę.

1. W tym celu musimy stanąć na stanowisku doświadczalnym. Naszym 
zamiarem jest badać fakty etyczne w sposób doświadczalny, stwierdzamy 
bowiem, że jako szczególna odmiana przeżyć ludzkich stanowią one przed
miot doświadczenia wewnętrznego. Doświadczeniem takim posługuje się
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psychologia. Jednakże psychologia doświadczalna nie zajmuje się prze
życiem etycznym z tego powodu, że w badanych przez siebie przeżyciach 
ludzkich abstrahuje od momentu aksjologiczno-normatywnego. Scheler 
kilkakrotnie zwraca na ten fakt uwagę. I otóż powołując się na ten fakt 
stwierdza Scheler, że właściwym środkiem dla doświadczalnego badania 
ludzkich przeżyć etycznych nie jest introspekcja, tzn. doświadczenie 
wewnętrzne w tej postaci, w jakiej stosuje je  psychologia, ale jest nim 
doświadczenie fenomenologiczne, to, które ujm uje odnośne przeżycie 
osoby ludzkiej z całkowitą jego treścią. Tak więc za pomocą doświadcze
nia fenomenologicznego ujm ujemy, zdaniem Schelera, fakt etyczny jako 
przeżycie wartości, tj. przeżycie, które intencjonalnie skierowane jest do 
wartości jako do swojej przedmiotowej treści. Takie postawienie sprawy 
jest słuszne. Jeżeli chcemy bezpośrednio ująć przeżycie etyczne jako 
pewną całość doświadczalną, to ujihujem y je  właśnie jako przeżycie w ar
tości. Wartość stanowi ten pierwiastek, który kształtuje od wewnątrz 
to przeżycie, niewątpliwie bowiem dobro czy też zło moralne jest taką 
wartością. Tak więc np. kiedy weźmiemy obiektywny akt dziewictwa 
czy też czystości z jednej strony, a obiektywny akt cudzołóstwa z drugiej
i zbadamy te akty doświadczalnie jako dwa przeżycia moralne, to stw ier
dzimy, że pierwiastkiem, który w każdym z nich stanowi o istotowej 
odrębności tego przeżycia jest wartość moralna, która w pierwszym jest 
pozytywna, w drugim  zaś negatywna. Wszystkie inne współczynniki tego 
przeżycia nie stanowią o jego istotowej odrębności jako przeżycia mo
ralnego, tylko właśnie ów pierw iastek wartości moralnej. Kiedy więc 
przy pomocy doświadczenia fenomenologicznego ujm ujemy tę wartość
i badamy ją, wówczas istotnie badamy doświadczalnie przeżycie moralne. 
Tę metodę doświadczalnego badania możemy zastosować również do 
etyki chrześcijańskiej. Skoro mianowicie obieramy jako przedmiot bada
nia przeżycie moralne wynikające w człowieku wierzącym z zasad etycz
nych chrześcijańskiego Objawienia, wówczas takie badanie pozwala nam 
wniknąć w etyczne wartości chrześcijańskie, odkrywać w przeżyciu ich 
istotę oraz stwierdzać ich specyficzną odrębność w porównaniu z etycz
nymi wartościami pozachrześcijańskimi, jak również granice ich podo
bieństwa w stosunku do tamtych.

2. Badając w ten sposób przeżycie etyczne jako przeżycie wartości, 
pozwala nam metoda fenomenologiczna odkrywać tę szczególną prawid
łowość przeżycia, która wynika w nim właśnie ze skierowania do wartości 
moralnych. Zrozumiałą bowiem jest rzeczą, że wartości te kształtując 
przeżycie od wewnątrz wpływają na jego przebieg, tzn. powodują, że 
wszystkie realne współczynniki przeżycia układają się w pewien cha
rakterystyczny sposób. Taka charakterystyczna konfiguracja współczyn
ników przeżycia wywołana jego skierowaniem do wartości moralnych
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może być słusznie określona jako pewna prawidłowość: jest to prawid
łowość przeżycia etycznego, a równocześnie prawidłowość etyczna, wy
nika bowiem ze skierowania przeżycia właśnie ku etycznym wartościom. 
Fenomenolog zatem dojdzie do ujęcia tej szczególnej prawidłowości prze
życia etycznego, która w różnych wypadkach będzie się pojawiać analo
gicznie. I tak np. inna będzie prawidłowość przeżycia czystości, a inna 
pobożności czy miłości rodziców itp. Oczywiście, że przeżycia o negatyw
nej wartości moralnej mają też taką swoją prawidłowość, tak więc inna 
będzie prawidłowość przeżycia kradzieży, a inna np. bezwstydu 2 czy też 
odstępstwa od wiary. W swoich szczegółowych pracach z dziedziny etyki 
Scheler bada fakty w świetle metody fenomenologicznej, wykrywając 
w nich tę specyficzną prawidłowość.

3. Ta prawidłowość etyczna jest ostatnim krokiem, który potrafimy 
uczynić w dziedzinie dociekań etycznych przy pomocy metody fenome
nologicznej, zagłębiając się w przeżycia etyczne niejako po śladach od
krytej w nich szczególnej etycznej wartości. Metodą tą  odkrywamy dobro
i zło etyczne, widzimy, jak kształtuje ono przeżycia osoby, ale natomiast 
żadną miarą nie potrafimy określić obiektywnej zasady, przez którą 
jeden akt osoby jest etycznie dobry, a inny zły. Dla ustalenia tej zasady 
musimy oderwać się od metody fenomenologicznej. Ten moment zagad
nienia, który nas zmusza do przejścia od metody fenomenologicznej do 
metody metafizycznej w dociekaniach etycznych leży jeszcze na 
terenie doświadczenia fenomenologicznego. Fenomenologicznie mianowi
cie stwierdzamy normatywny charakter wartości etycznych w analizie 
aktu sumienia, który sam jako przeżycie należy jeszcze do zakresu do
świadczenia fenomenologicznego. Normatywna działalność sumienia 
zmusza nas do szukania obiektywnych racji czyli m iar dobra i zła moral
nego naszych aktów. W tedy zaś musimy niejako wyjść z przeżycia dobra 
czy też zła moralnego w tym  celu, ażeby to dobro czy też zło ustawić 
w przedmiotowym porządku dobra, na nim oprzeć. Wiemy, że przy tym 
zadaniu, k tóre jest nieodzowne w pracy naukowej nad etyką chrześcijań
ską, system Schelera nie może nam już pomóc. Musimy tu sięgnąć do 
metody metafizycznej, która pozwoli nam określić chrześcijański, obja
wiony porządek dobra i zła moralnego w świetle obiektywnej zasady, 
pozwoli nam go określić i uzasadnić w sposób filozoficzny i teologiczny 
zarazem. Tego rodzaju naukowa interpretacja etyki chrześcijańskiej sta
nowi zawsze pierwszorzędne zadanie uczonego. Niemniej nie może on się 
pozbawić tych wielkich korzyści, jakie w jego pracy przynosi metoda 
fenomenologiczna. Nadaje ona pracom etycznym owo znamię doświad-

J Scheler uczynił to np. w swej pracy tlber Scham  und Schamgefiihl (w tomie. 
Zur E thik und Erkenntnislehre).
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czenia, zbliża je do przeżyć konkretnego człowieka, pozwalając badać 
życie etyczne od strony jego przejawów 3. Z tym  wszystkim spełnia nie
mniej rolą wtórną i tylko pomocniczą.

4. Badaniom nad systemem etycznym Maksa Schelera zawdzięczamy 
z całą pewnością zwrócenie uwagi na niezaprzeczoną rolą doświadczenia 
fenomenologicznego w pracach etycznych. Równocześnie jednak badania 
te przekonują nas, że myśliciel chrześcijański, a zwłaszcza teolog posłu
gując sią doświadczeniem fenomenologicznym w swoich pracach, nie może 
jednak być fenomenologiem. Konsekwentna fenomenologia bowiem ukaże 
mu wartość etyczną jako pojawiającą się w przeżyciu osoby „przy spo
sobności” działania, gdy tymczasem zadaniem teologa-etyka zawsze po
zostanie badać etyczną wartość samego działania ludzkiego w świetle 
obiektywnych zasad. Jeśli zaś chodzi o stosowanie doświadczenia fenome
nologicznego, to musimy pamiętać, że Scheler, który ukazał wielkie zna
czenie tej metody, sam w swoim systemie nie wykorzystał wszystkich 
jej możliwości przy badaniu doświadczalnym rzeczywistości moralnej. 
Opuścił ją  bowiem przy zbadaniu przeżycia sumienia, ulegając wpływowi 
założeń emocjonalistycznych swojego systemu. Wiemy zaś już z poprze
dzających wywodów, że właśnie to odsunęło go całkowicie od możliwości 
wniknięcia w przedmiotowy porządek moralny, od którego myśliciel 
chrześcijański nie może nigdy się odrywać.

8 Zwraca na to uwagę T. U r d a n o z ,  w artykule: Filosofia de los valores 
y  filosofia del ser.
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RESUME

LE SYSTEME PHEN0MEN0L0GIQUE DE MAX SCHELER PEUT-IL fiTRE 
EMPLOYfi COMME INSTRUMENT D’ELABORATION 

DE L’fiTHIQUE CHRfiTIENNE?

L E  P R IN C IP A L  P R O B L E M E  D E  C E T T E  E T U D E

Dans le travail dont la premiere question a ete formulee de la sorte il s’agit 
de savoir si l’on peut donner une interpretation adeąuate de l’ethique chretienne 
a 1’aide du systeme que Max Scheler (1875—1928) a presente surtout dans son oeuvre 
principale Der Formalismus in der E thik und die materiale W ertethik. Dans le cas 
echeant nous comprenons comme ethiąue chretienne les verites morales et principes 
de la conduite telles, qu’elles nous ont ete revelees par Dieu et nous sont enseignees 
par 1’Eglise, c’est a dire, telles, ąuelles sont comprises dans 1’Ecriture et dans la 
Tradition, sources de la Revelation chretienne. Nous ne prenons pas en considera- 
tion l’ethique chretienne dans une interpretation philosophique, et theologiąue, par 
ex. dans la conception de St. Thomas. De meme, pas tout ce qui se rapporte a l’ethi- 
que dans les sources revelees sera 1’objet de notre interet; nous prendrons en con- 
sideration seulement les elements dans la lumiere desquelles on peut repondre a la 
question: Le systeme de Scheler peut-il et en quelle mesure, servir de base a l ’inter- 
pretation de l’ethique chretienne?

L 'ID E A L  E T  L E  P R IN C IP E  D E  L ’IM IT A T IO N  E N  E T H IQ U E

Le principe d’imitation de la personne, qui est l ’exemple morał de perfection, 
est en premier lieu, un pareil element. Nous le rencontrons dans bien des passages 
de l’Evangile (p. ex.: Math. 16, 24; Math. 19, 16: Math. 11, 29; Jean 13, 14) ainsi que 
dans les lettres des Apótres (ex.: I. Cor. 11, 1; Ephez. 5, 1; I. Tess. 1, 6; II. Tess. 3, 9; 
Philip. 3, 7, Israel. 10, 24; I. Pierre 1, 15; I. Pierre 2, 21; I. Jean 2, 23; I. Jean 1, 11). 
Comme ideał & imiter surgit non seulement la personne du Christ mais aussi ceux, 
qui imitant le Christ, deviennent des modeles dignes de servir d’exemple. Tout ce 
programme d’imitation a pour but definitif 1’assimilation au Pere Celeste, qui lui- 
meme est la plenitude de la perfection (Math. 5, 48).

Analysant les textes relatifs de 1’Ecriture St. nous trouvons que, dans l’ethique 
chretienne il faut discerner l’ideal de la perfection morale d’avec la personne reelle- 
ment parfaite, bien que, justement cette personne soit la base de cet ideał. Grace 
a cela, l’ideal lui-meme acquiert une empreinte realiste. C’est un ideał r e e l  en 
meme temps que p r a t i q u e. Nous 1’appelons pratique, pour la raison qu’il peut

9 — O cen a  m o ż liw o śc i 129



et doit etre realise par les actes de 1’homme. C’est justement a cause de cela que 
l’Evangile formule les principes de notre conduite, qu‘elle nous donnę des comman- 
dements et des' conseils. C’est clair que 1’ideal morał qu’elle contient est un ideał 
religieux offert aux hommes comme devoir de la part de Dieu. II est evident d’autre 
part, que sa realisation nous rapproche de Dieu, et nous fait semblables a łui.

Scheler, qui accentue fortement le caractere personnaliste de son systeme ethi- 
que, comprend 1’ideal comme Ideales W ertw esen der Person. La personne vit des 
valeurs differentes, d’une maniere qui lui est propre. Ces valeurs forment son Idea
les W ertwesen. Cet ensemble de valeurs en tant qu’objet de l’Erlebnis de la per
sonne, est vecu intentionnellement. Du moment qu’il devient l’objet d’un Erlebnis 
de la part d’une autre personne nous avons a faire avec un phenomene d’imitation 
d’un certain ideał, phenomene qui, pour la vie morale est d’une importance fon- 
damentale. Le fondement psychologique pour les valeurs que vit la dite personne 
est son amour pour elle-meme. Le fondement psychologique dans 1’imitation d’un 
ideał est 1’amour pour la personne qui constitue cet ideał. L’un et l’autre amour 
sont un acte purement emotionnel, auquel nous devons le sentiment de la valeur.

Puisque l‘appui de l’ideal n’est pas la personne reellement parfaite, comme cela 
a lieu dans l ’Evangile, mais bien les valeurs qui constituent l’objet intentionneł 
des actes de la dite personne — donc, l’ideal meme possede dans la conception de 
Scheler un caractere intentionneł. Comme il ne s’agit pas avant tout d’imiter 1’ideal 
de la perfection morale en realisant en soi, par les actes, cette perfection qu’on 
peręoit dans la personne qui constitue cet ideał, mais seulement de vivre ces valeurs 
qu’elle ressent personnellement, pour les ressentir de la meme maniere, par con- 
sequent, l ’ideal schelerien ne possede pas ce caractere pratique que nous observons 
dans l’Evangile, mais plutót un caractere theoretique.

En reassumant ces divergences essentielles entre l’Evangile et Scheler dans 
la conception de 1’ideal, il faut en meme temps souligner que 1’ideal, dans la con
ception de Scheler, peut posseder un caractere religieux, dans une autre interpreta- 
tion toutefois, que ce qu’on a constate dans les sources de la Revelation chretienne.
II est un ideał religieux, a condition d’avoir ete conęu, dans la lumiere de 1’idee 
de Dieu. Dans la lumiere de cette idee je dois decouvrir l’image ideale de ma propre 
personne, c’est a dire les yaleurs que je dois ensuite faire l’objet de mon amour.

O B JE C T IV IS M E  E T  IN T E N T IO N N A L IS M E

Les valeurs sont l’objet du sentiment, c’est a dire, des actes intentionnels d’un 
caractere emotionnel. Nous ressentons de suitę leur superiorite ou inferiorite (Vorzie- 
hen oder Naćhsetzen) non pas comme effet d’une comparaison intellectuelle mais 
purement par intuition. Les valeurs coordonnees d’une maniere hierarchique consti
tuent d’apres Scheler, l’„Ethos“ pour la raison que, justement cette hierarchie en la- 
quelle elles sont vecues par le sujet relatif amene en consequence 1’apparition de 
valeurs ethiques dans la vie emotionnelle de la personne, lorsque la personne en 
question realise la valeur ressentie comme etant superieure ou supreme elle ressent 
simultanement le bien morał. Lorsque, au contraire elle realise la valeur ressentie 
comme etant inferieure ou meme intime, elle ressent en meme temps le mai morał. 
Par consequent, comme les valeurs morales s‘unissent a 1‘ensemble des valeurs 
i/ecues par cette personne, il est juste que cet ensemble merite le nom d’Ethos.

L’Ethos lui-meme peut subir des modifications et croitre a mesure que des 
yaleurs de plus en plus eleyees sont yecues et d’une certaine maniere decouyertes
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dans un Erlebnis d’un homme. C’est ci Jesus Christ, qu’il reconnait de meme que 
Pascal, avant tout comme genie du coeur, que Scheler attribue 1’accomplissement 
d’une grandę transformation dans le domaine de l ’Ethos. Le principe d’imitation 
formule ci-dessus doit servir a la diffusion de l’Ethos et dans le cas donnę de 
l’Ethos evangelique, de l’Ethos du Christ.

Dans cette conception l’ethique chretienne aurait pour but de faire apparaitre 
les valeurs qui constituent l’Ethos du Christ, ainsi que de ses disciples et imitateurs 
en des relations hierarchiques propre a ces valeurs. Examinant toutefois 1’Ecriture 
St. du Nouveau Testament nous constatons que ces valeurs n‘y figurent pas uni- 
quement comme sujet de l’Ethos. Elles sont objectivees de meme dans l’enseignement 
de Jesus Christ et celui de ses apótres. Elles se trouvent donc pareillement hors de 
l’Ethos, dans la doctrine. Le Christ est, selon l’instruction du Tridentinum legisla- 
teur ethique (comp. Denz. 828—831) et non seulement „genie du coeur". Ceci nous 
force a extraire les Valeurs caracteristiques pour l’ethique chretienne, de leur posi- 
tion purement intentionnelle, dans laquelle elles sont vecues (in Erlebnissen) et de 
les ranger dans un ordre objectif.

Outre cela, les valeurs morales, le bien et le mai des actes humains, d’apres 
1’enseignement de la Revelation chretienne, font partie integrale et complete de 
l’ordre objectif des biens. Dans cet ordre elles sont juxtaposees avec les biens 
surnaturels (comp. p. ex. les benedictions dans le sermon de la Montagne). Pour con- 
cevoir cet ordre, dans lequel il serait impossible de songer a interpreter l‘ethique 
chretienne, la conception de la valeur comme objet intentionnel de l’Erlebnis, ne 
suffit point. Ici, la conception du bien objectif est absolument necessaire. Scheler 
ne manque point de conception du bien, mais dans son systeme ceci n’est qu’une 
sorte de projection qui objective les valeurs. Le bien, d'apres l’avis de Scheler, est 
une synthese de nombreux aspects qui forment les valeurs vecues. II n’a rien de 
commun avec le Ding car celui-ci constitue uniquement l’objet de la raison, et ne 
possede, avec les valeurs, ainsi qu’avec le bien, rien de commun.

C’est ainsi que, dans le systeme de Scheler nous serions forcement relegues aux 
positions intentionnelles, dans la perspective desquelles il est impossible de voir le 
moade objectif ni l’ordre des biens, et en tous cas il est impossible de le voir avec 
cete nettete que nous observons dans l’Evangile.

Scheler separe fermement le domaine des valeurs (Werte) de celui des Dinge. 
La notion des valeurs ne peut etre aucunement reduite a celle des Dinge. La pre- 
miere est une fonction de l’emotion, la seconde est une fonction de la raison. Scheler 
distingue les valeurs et les Dinge des objets (Saćhen). Dans la connaissance des objets, 
ces deux aspects, c’est a dire, la valeur et le Ding ne sont pas encore distingues. 
L’ethique, d’apres Scheler, se rapporte uniquement au domaine des valeurs ressen- 
ties et vecues par l’homrae — elle n’a par contrę, rien de commun avec le domaine 
des choses. II est toutefois vraisemblable qu‘en posant le probleme de cette manie- 
re Scheler n’a pas assez considere le fait que la vie morale de l’homme suppose, 
avant tout, le domaine des objets (Sachen). Dans les actes de 1’homme se trouve 
toujours et avant tout, son rapport envers les objets; les valeurs aussi sont vecues 
en relation avec ces objets. Quand on parle des actes humains (par ex.: 1’aumóne, 
le serment, 1’adultere, 1’assassinat, etc) on exprime, en premier lieu leur rapport 
envers les objets et l’Erlebnis des valeurs rien que par accident. Une pareille faęon 
de s’exprimer est propre de-meme pour l ’Ecriture St. que pour la Tradition — on 
pourrait citer bien des textes de l’Evangile ainsi que du Magistere de l ’Eglise 
pour confirmer cette these. Ainsi donc, Scheler qui, dans son systeme ne s’occupe 
pas des objets mais uniquement des valeurs vecues dans l’acte, se situe, pour ainsi 
dire, ń cótś de ce qu’il faut exiger d’un systeme qui doit etre 1‘instrument propre,
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a l’interpretation de l’ethique chretienne, et qu’il ne sait resoudre dument la ques- 
tion centrale du probleme.

La phenomenologie dans ses principes ne nous permet pas de concevoir ce qui 
est bien et ce qui est mai dans les actes humains, ce qui decide de la bonte objec- 
tive ou de la corruption morale de l’homme. Elle nous permet uniquement de sałsir 
les circonstances dans lesquelles se manlfeste a travers l’experience vecue de la 
personne, la valeur morale positive ou negative, comme cela a deja ete presente 
anterieurement. Par consequent, le systeme de Scheler ne possede pas de caractere 
normatif, il ne decide pas du bien ou du mai morał des actes particuliers de 1’hom- 
me, il ne fait que decrire d’une maniere phenomenologique les ethische Erlebnisse. 
Dans les sources de la revelation chretienne on juge du bien ou du mai ethique 
des divers actes humains. Les sources de la Revelation contiennent l ’ethique. Elles 
ne decrivent pas les Erlebnisse dans lesquels se manifestent les valeurs morales 
comme une categorie particuliere de valeur, mais elles donnerrt des normes. II faut 
donc constater une fois de plus, que le systeme de Scheler se trouve en dehors 
de ce qui constitue 1’essence meme de la Revelation dans le domaine de l’ethique.

Resumant les dites considerations, nous devons constater une fois de plus que 
les sources revelees nous permettent non seulement d’en extraire le systeme ethi- 
que dans l’exacte interpretation du mot, mais elles l’exigent directement. Elles sont 
en quelque sorte chargees de verite concernent le bien et le mai ethique, au surplus, 
cette verite trouve dans les sources revelees un fondement profond dans la vision 
de toute la realite. L’intentionalisme de la phenomenologie de Scheler est insuffi- 
sant pour servir a l ’interpretation des donnees revelees. Entre 1’intentionalisme 
schelerien et l’objectivisme et realisme de la Revelation chretienne, nous trouvons 
une antinomie assez profonde.

L A  P E R S O N N E  — L A  C A U SE E F F IC IE N T E  D ES V A L EU R S M O R A LES

Nous sommes parvenus a la conclusion que l’ideal morał contenu dans l’Evan- 
gile possede un caractere pratique; il peut etre realise par les actes humains, par 
les actes interieurs et exterieurs et non seulement vecu emotionnellement ainsi que 
cela a ete releve dans le systeme de Scheler. Par consequent, 1’imitation d’un ideał 
possede aussi dans l’Evangile un caractere foncierement pratique; La valeur mo
rale est l ’objet de l’action. La personne qui agit est la cause efficiente egalement 
du bien et du mai ethique. On pourrait, pour affirmer cette these, citer bien des 
textes de 1’Ecriture St. ou du Magistere de l’Eglise — prenons pour exemple Rom.
7, 15 ss.

En vue du probleme principal de toute cette etude, nous devons poser la question 
suivante: Est-ce-que dans l ’interpretation de Scheler la personne apparait 
comme la cause efficiente du bien et du mai morał? En reponse a cette 
question on ne peut se contenter d’une citation de paroles de Scheler, selon lesquel- 
les la valeur morale elle-meme tout en differant de chaque autre valeur n’est pas 
et ne peut etre l’objet du vouloir. Ces paroles, conformement aux principes pheno- 
menologiques de tout le systeme, prennent en consideration uniquement le fait que 
le sujet ne peut pas vouloir ressentir sa propre bonte morale. Nous savons que 
Scheler conęoit cette bonte toujours seulement en union avec le sentiment. On peut 
donc ne pas trop s’etonner lorsqu‘il affirme que, vouloir une valeur morale serait un 
genre de pharisaisme. Dans ce cas Scheler ne parle pas reellement de vouloir, mais 
plutót de la conscience emotionnelle du vouloir.
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Neanmoins, une plus profonde analyse du systeme de Scheler nous conduit 
a la conviction que 1’auteur n’a point objective le fait fondamental de toute l’ethi- 
que, que le vouloir est la propre cause du bien et du mai morał.

Le vouloir (Wollen) est d’apres lui un acte par leąuel on realise les valeurs. Les 
valeurs realisees peuvent etre en ce cas Tobjet d’une certaine representation, qui, 
elle, toutefois n’a aucune influence sur le vouloir lui-meme mais elle l’accompagne 
seulement. La representation (Vorstellung) de la valeur n’a aucune influence sur 
le  vouloir, pour la raison que les valeurs peuvent-etre comprises uniquement par 
l ’emotion. Elle seule donc pourrait diriger le vouloir vers la valeur. II n’y a toute
fois aucune correspondance entre le vouloir et le sentiment de la valeur et d’autant 
plus avec cet amour purement emotionnel en qui ces valeurs sont surtout vecues. 
L’amour, d’apres Scheler, ne contient aucun element du vouloir, par conseąuent, 
vice versa, le vouloir non plus ne possede en soi rien de l’amour, il reste donc entie- 
rement en dehors de lui. Or, si on peut parler de causalite emotionnelle, de l’attrac- 
tion, que les valeurs effectuent sur le vouloir, il est clair que dans une pareille 
attraction la volonte n’est que mue tout en restant absolument passive. II ne faut 
meme pas ajouter que cette passivite de la volonte est en desaccord avec la con- 
duite de la personne a 1’egard des valeurs morales. Du moment que la vie interieuro 
d’une personne culmine purement dans l’emotion, cette personne n’est point et ne 
peut etre un parfait facteur des valeurs morales. La difference des points de vue 
d’avec la doctrine des sources revelees n’est que trop evidente.

La continuation de cette divergence se manifeste chez Scheler dans sa concep- 
tion du probleme de la conscience. Persuade qu’on ressent les valeurs seulement 
d’une maniere emotionnelle, il considere la conscience uniquement comme Okono- 
m isierungsform  der sittlichen Einsicht. De cette maniere il veut nous faire entendre 
que la conscience n’est point creatrice dans la vie morale de l’individu, qu’elle n’y 
apporte rien de nouveau mais reproduit seulement les valeurs en lui capitalisees. 
Scheler n’apprecie pas du tout le róle normatif de la conscience, il remarque unique- 
ment son aspect negatif, en accentuant qu’elle ne fait qu’interdire. Tandis que, dans 
la perspective des sources revelees (voir Rom. 14, 22 et Rom. 2, 5; I. Cor. 8, 7 ss. et
I. Cor. 10. 25—30) sans nul doute la conscience est la normę subjective immediate — 
directe — de la moralite des actes humains. Au surplus, elle est dans ce róle un 
symptóme sensible de la causalite de la personne envers les valeurs morales. D’apres 
Rom. 14, 22 fides  c, a d. la conviction raisonable du bien ou du mai morał de l’acte 
decide de sa veritable valeur.

Dejci dans la conception du probleme de la conscience se manifeste cette ten- 
dance caracteristique pour tout le systeme de Scheler tendant a exclure de l’ethique 
tout genre de commandement, de normę et finalement de tout devoir. La vie morale 
devrait, selon son avis, se former uniquemet a base de valeurs emotionnellement 
vecues.

Le devoir signifie la contrainte qui apporte dans la vie interieure de la personne 
une ombre de negation en y introduisant toujours un certain mai, ou, pour mieux 
dire, ce que nous ressentons comme mai. Dans chaque commandement se manifeste 
une volonte etrangere qui s’impose a la personne agissante. Scheler aperęoit une 
telle imposition non seulement dans les commandements mais aussi dans les conseils 
evangeliques. II se declare, comme on le voit, defenseur de l’autonomie morale de 
la personne, bien qu’il le fasse autrement que Kant et meme contrairement a lui.

Neanmoins dans la perspective des premisses puisćes du propre systeme de 
Scheler nous devons arriver a la conclusion qu’il ne peut etre question d’ethique si 
nous eliminons le devoir. Scheler constate personnellement que les valeurs en elles- 
memes sont differentes a l ’existence, donc, par elles-memes, elles ne pourraient
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exister pour un sujet comme un but, comme un objet du vouloir. Elles peuvent 
devenir l’objet du vouloir en tant que posees devant 1’homme dans le but d'etre 
realisees. Sans cela, meme les valeurs morales ne peuvent etre vecues par une per
sonne parce qu’elles ne sont vecues qu’a cóte de la realisation des autres valeurs. 
En soutenant tous ces faits nous nous rendons parfaitement compte du róle que 
joue la sptóre emotionnelle pour motiver les actes de la volonte. Mais Scheler dimi- 
nue le róle de la volonte dans sa conception de l’homme, en faveur de la sphere 
emotionnelle. En meme temps que la volonte, il a rejete le devoir. II est surtout 
impossible d’accepter que les commandements et les conseils qui nous sont donnes 
dans les sources revelees puissent interdire une realisation personnelle des valeurs 
du bien, par ceux, a qui elles sont adressees. Ces sont des commandements ou des 
conseils d’un caractere generał tandis que chaque realisation concrete de la valeur 
morale a un caractere individuel. Dans certains points de l’Evangile le róle de la 
volontś dans la realisation de l’ordre morał est distinctement accentue, comme p. ex. 
dans le dialogue connu avec 1’adolescent, Math. 19, 21 ss.

Le precepte de l ’amour est un probleme tout special. Scheler est d’avis que 
1’amour ne peut-etre l’objet d’un commandement. En effet, quand on connait les 
principes de son systeme, il faut accepter que la conception du precepte d’amour 
contient un contradictio in adiecto. Scheler comprend 1’amour comme un acte spon- 
tane purement emotionnel qui surgit seulement dans le contact avec la valeur. Le 
commandement, d’apres son avis, s’oppose‘ de meme k  la spontaneite emotionnelle 
comme a la valeur positive. II en resulte, que, dans le commandement evangelique 
d’amour, il ne voit qu’une sentence qui confirme que l’amour pour la personne 
(Dieu ou homme) a toujours une importance morale. II nous fait vivre un ideales 
W ertwesen  de la personne propre ou celui d’une autre personne. Dans le second 
cas cette autre personne sert de modele et des lors apparait la tendance a 1’imiter.

Cependant, le commandement d’amour n’est nullement une sentence affirma- 
tive mais imperative. L’objet de ce commandement que nous trouvons en tant de 
lieux dans 1’Ecriture St. du Nouveau Testament (Math 22, 35—40; Jean 13, 34; Jean 15, 
12; Jean 15, 17 et Col. 3, 14; I Pierre 4, 8 et autres) est la charitś meme, un acte inte- 
rieur et formel (formalis) de la charite, comme nous l’explique le Magistere de 
l’Eglise (Denz., 1103), et non point des actes remplaęants, p. ex. l’acte du culte envers 
Dieu, ou celui de bienfaisance envers le prochain, comme l’a suggere Scheler.

II semble, qu’en ce lieu le conflit entre 1’emotionalisme schelerien et le pro- 
gramme nettement defini dans l’Evangile, programme de l’engagement conscient de 
la personne dans la realisation du bien morał, a muri et est parvenu a son maximum.

D E  L A  P H E N O M E N O L O G IE  A  L A  T H E O L O G IE

C’est un fait indubitable que l’ethique chretienne, donc celle que nous trouvons 
dans les sources de la Revelation, a un caractere religieux. La vie morale de l’homme 
dans la perspective de l’Evangile devrait de-meme posseder ce caractere religieux 
dans le sens que, le bien morał situe cet homme dans une relation positive envers 
Dieu, le mai morał dans une relation negative envers Lui. La premiere dirige 
l’homme reellement vers Dieu, la seconde l’en detourne.

Or, il semble que ce caractere religieux de la moralite chrśtienne ainsi conęue 
n’entre pas dans la perspśctive du systeme de Scheler. Nous n’y trouvons pas une 
assez profonde unitę entre l’existence et 1’action de l ’homme. Les valeurs y sont 
vecues les unes & cóte des autres. II n’est pas question de leur implication mutuelle. 
On pourrait donc, 4 la rigueur, parler de valeur morale dans la vie religieuse (si
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nous admettons que la vie religieuse egale YErlebnis des valeurs des Heiligen). II 
peut etre question de valeur religieuse de la vie morale, car les valeurs morales 
apparaissent toujours „a cóte“ d’autres valeurs vecues et realisees par le vouloir. 
D’autant plus il n’est pas ąuestion de parler d’un rapport reel des valeurs morales 
envers le Dieu veritable, car, d’apres Scheler, ces valeurs comme toutes les autres 
valeurs spirituelles forment seulement une unitę intentionnelle a la lumiere de 
l’idee de Dieu.

Des difficultes particulieres surgissent lorsqu’il s’agit du probleme d’exprimer 
dans les limites du systeme philosophique de Scheler, la doctrine revelee du merite, 
de la recompense et du chatiment. Scheler se declare avant tout, contraire a l’idee 
de la recompense pour le bien ou du chatiment pour le mai morał des actes humains. 
D’apres son avis cela n’est pas conforme avec la pure idee de Dieu, et au surplus, 
ce serait en discorde avec les faits constates par la phenomenologie. Ces faits nous 
demontrent que la plus profonde felicite (emotionnelle) s’unit justement avec le 
bien morał vecu interieurement et le plus grand malheur s’unit avec le mai vecu 
au for interieur de la personne. Aucun bien ni mai ajoute de l ’exterieur ne peut 
approfondir ces sentiments. En ce lieu on peut se poser la question suivante: Le 
bien qui consiste dans la vision beatifique de Dieu n’accomplira-t-il pas de meme 
cela? C’est une question theologique, et Scheler prend une position purement phi- 
losophique. Neanmoins, la personne dans sa vie absolument interieure reste, d’apres 
Scheler, en contact avec Dieu. Dans cette vie absolument interieure ne penetre plus 
aucun sentiment relatif a une autre personne quelconque. Seulement la relation 
envers Dieu ne trouble en rien cet absolu „interieur" de la personne.

C’est sans nul doute un certain point d’appui pour la psychologie de la religion. 
Neanmoins, il est decidement impossible d’incorporer en ce point tout 1’ordre objectif 
de la grace enracinee en l’homme qui decide du caractere surnaturel de 1’agissement 
humain, dont la consequence dans la vie temporelle est: le merite, et dans la vie 
eternelle: la recompense (ou le chatiment au cas de demeritum). S’il est difficile 
■d’apres le systeme de Scheler d’objectiviser le caractere religieux de l’acte humain,
il est tout-a-fait impossible d’objectiviser son caractere surnaturel. Dans ce but il 
faudrait absolument avoir a sa disposition la conception de la naturę, cette concep- 
tion ne se place point dans les limites d’une vue phenomenologique. Au cas ou cette 
conception, ainsi que celle de la „sur-nature“ liee a elle viendrait a manąuer, on 
n’aperęoit plus aucunes voies qui conduiraient de la phenomenologie a la theologie.

R E P O N S E  A  L A  Q U E ST IO N  P R IN C IP A L E  D E  C E T T E  E T U D E

On peut la formuler dans les deux theses suivantes:.
I. Le systeme ethique construit par Max Scheler ne peut s’adapter en principe 

h une interpretation scientifique de l’ethique chretienne. Bien que, en donnant de 
l ’importance au caractere personnel des valeurs morales, il noue un contact distinct 
avec les sources revelees, neanmoins a la suitę de ses principes phenomenologiques 
et surtout comme consequence d’une telle comprehension de 1’homme ou 1’emotion 
apparait comme la plus profonde et definitive manifestation de la vie spirituelle 
de la personne, le systeme de Scheler se devoile comme insuffisant pour objectiver 
scientifiąuement la verite ethique contenue dans la Revelation. Elle ne donnę en 
particulier aucune base sur laquelle on pourrait edifier une theologie morale.

II. Neanmoins, le systeme ethique de Max Scheler pourrait accidentellement 
nous aider dans un travail scientifique sur l’ethique chretienne, il peut notamment 
faciliter l’analyse des faits ethiques sur un plan phenomenologique et expśrimental.
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