TADEUSZ STYCZEST SDS

ETYKA CZY ETYKI?

Ponizszy tekst wyrosl z wieloletniego obcowania z etyky i pragnie dac
w yraz utwierdzajycem u siQ przeswiadczeniu autora, ze przedstawiane
czQsto jako konkurujyce ze so by uj^cia etyki nie zawsze sy antagonistyczne wzgl^dem siebie. Najcz^sciej stajy siQ takim i w skutek absolutyzacji jakiegos, waznego dla etyki aspektu, ktorego ,,odkrywca”, urzeczony
jego donioslosciy, sklonny jest uznac za najwazniejszy bydz naw et za jedyny. Styd tyle ,,izmow” w etyce pretendujycych do wylycznosci. Autor
niniejszego tekstu odmawiajyc im tego praw a widzi jfednak potrzeb^
przyznania im praw a obywatelstwa na zasadzie, ktora, w jego przekonaniu, nie tylko nie odbiera takiego samego praw a innym, ale wrecz sie go
dla nich domaga. Jaka to jest zasada i czy jest ona w stanie istotnie, tj.
efektywnie, a nie tylko z pozoru, pelni 6 rol§ pomostu „od wncjtrza” wiyzycego sztucznie porozdzielane brzegi? Niech sam Czytelnik zechce ocenic, czy wskazana nizej ,,personalistyczna zasada” spelnia w rzeczywistosci przyznany jej rol^, czy tez przedstawiona Mu propozycja jest tylko w yrazem ,,myslenia wedle zyczen” jej autora bydz tez jego sklonnosci do
eklektyzmu. A utor liczy w kazdym razie bardzo na rzetelny ocen^ Czytelnika i Jego krytyczne uwagi. Rzecz zrozumiala, przedkladana propo
zycja domagalaby si^ bardziej rozleglych analiz podbudowujycych poszczegolne tezy-prz^sla. Analizy te autor chcialby przedstawic w przygotowywanym podr^czniku etyki. W ydaje si§ jednak, ze zwi^zle potraktowanie sprawy, choc ryzykowne z powodu ograniczonych mozliwosci
gl^bszych uzasadnien, ma takze swy niebagatelny zalet^: daje wzgl^dnie
przejrzysty oglyd calosci zagadnienia. To zdecydowalo, ze autor przedstawia swy propozycja w takiej wlasnie encyklopedycznej postaci.
Etyka (gr. ETHOS= stale m iejsce zamieszkania, obyczaj) oznacza bydz
1 . teori^ powinnosci m oralnej lub m oraine j wartosci post^powania, bydz
2 . teoriij norm m oralnych post^powania faktycznie uznawanych w okreslonym srodowisku spolecznym lub takze na ogol w nim praktykow a-
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nych, bydz wreszcie 3. same przeswiadczenia (oceny) i praktyki m oraine
(moralnosc, etos) danej spolecznosci lub naw et poszczeg61nych jej przedstawicieli. Tylko w pierw szym przypadku slowo „etyka” uzyw ane jest
w jego wlasciwym znaczeniu. W przypadku drugim utozsamia si§ etyk^
z teoriy etosu (zwykle z historic moralnosci, etnologiy moralnosci, psy
chologic lub socjologiy moralnosci), w trzecim zas przypadku utozsamia
si$ etykQ z sam ym etosem. Nadto w obszarze jQzyka angielskiego utoz
samia si^ czQsto etyk^ z teoriy etyki, czyli m etaetyky, zwany tam rowniez
„filozofiy m oralny” (moral philosophy). Etyk^ w pierw szym znaczeniu
okresla siQ niekiedy nazwy „etyka norm atyw na” i przeciwstawia si^ ety
ce w znaczeniu drugim , ktory okresla si^ w tedy nazwy ,,etyka opisowa”
lub (obecnie rzadziej) „etologia”. Rozroznienie to ma zabezpieczyc przed
utozsam ieniem etyki jako teorii dotyczycej powinnosci lub wartosci moralnej post^powania z teoriy etosu, a naw et z sam ym etosem (moralnosciy). Uzasadnionej potrzebie przestrzegania tego rozroznienia towarzyszy
tu jednak dogmatycznie przyjojte zalozenie, jakoby norm y m oraine bylj
jedynie decyzjam i jakiegos au to ry tetu ustanawiajycego powinnosc m oral
ny, nie zas w yrazeniam i stwierdzajycym i istniejycy niezaleznie od czvjejkolwiek decyzji powinnosc moralny. Potrzebie tej mozna uczynic zadosc
rozrozniajyc scisle na poziomie przedmiotowej rzeczywistosci pomi^dzy
powinnosciy m oralny post^powania a faktycznym jej uznawaniem i praktykow aniem (moralnosciy, etosem) z jednej strony oraz na poziomie teorii
przedmiotowej pomi^dzy teoriy powinnosci m oralnej, czyli etyky a teoriy
etosu, czyli teoriy moralnosci z drugiej strony. Dla teorii etyki, czyli nauki o etyce nalezy rezerwowac okreslenie „m etaetyka”, natom iast dla
teorii etologii nazw^ ,,metaetologia”. Etyka rozni si^ nadto od teologii
m oralnej ograniczajyc si^ do naturalnych zrodel poznania i podstaw (kryteriow) jego prawomocnosci (waznosci).

DZIEJE

Dzieje etyki ujyc mozna jako historic prob uj^cia istoty jej 'przed
miotu: powinnosci m oralnej dzialania. Sokrates uchodzi za jej ,,odkrywc$” (J. M aritain) i dlatego takze za ojca etyki. Dla w yrazenia istoty cnoty,
a przez to dobra m oralnego i powinnosci m oralnej tworzy teo rii definiow ania poj^c etycznych stajyc si^ przez to rowniez ojcem logiki i m etaetyki (jako logiki etyki). Odkryc powinnosc m oralny to odkryc to, co siQ
nalezy czlowiekowi od czlowieka ze wzgl^du na jego godnosc. Styd naczelne haslo etyki Sokratesa: ,,Poznaj samego siebie!”. Godnosci tej nalezna jest afirm acja dla niej samej, czyli bez wzgl^du na cokolwiek innego poza niy samy, jak np. wlasne szcz^scie lub nakaz wladzy (por. Platona
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Kriton i Fedon). Afirmacja ta stanowi istotq dzialania m oralnie dobrego
i m oralnie dobrej postawy (,,dzielnosci etycznej”, cnoty). Sokrates uwazal,
ze dzialanie m oralnie zle do tego stopnia uwlacza godnosci dzialajqcego,
iz zrodlo swe moze miec wylqcznie w niewiedzy moralnej czlowieka. Stgd
uznal, ze wiedza o dobru m oralnym (mqdrosc etyczna) jest w arunkiem
wystarczajgcym cnoty (intelektualizm etyczny). Natom iast szczqscie jest
koniecznym nastqpstwem zycia cnotliwego, dlatego Sokrates zachqcal do
cnoty rowniez (nie przede wszystkim) w imi§ szcz^scia gloszgc, ze cnota
jest takze pozyteczna (jako szczQSciorodna). Uczniowie Sokratesa: Arystyp, Antystenes oraz Plato uznali natomiast, ze szcz<?scie jest zrodlem
i racjg bytu cnoty utozsamiajgc etykq z teoria szczQscia. Odtqd historia
etyki staje siq w znacznej mierze historic sporu o istotq szczqscia, czyli
ostatecznego celu (najwyzszego dobra) dzialania, dzialanie zas okresla ja
ko m oralnie powinne lub wartosciowe, jesli stanowi nieodzowny w arunek
(srodek) osiggni^cia szczqscia (eudajmonizm). A rystyp z C yreny (szkola
cyrenaikow) u p atru je istotQ szcz^scia w doznawaniu przyjem nosci zmyslowej (hedonizm), A ntystenes (szkola cynikow) w niezaleznosci jednostki
od uw arunkowan wewnqtrznych (dgzenie do przyjemnosci) i zewnqtrznych (konwenans, nacisk opinii), Plato w intelektualnym kontakcie czlo
wieka z transcendentna ideq dobra i piQkna (Uczta), dziqki czemu mqdrzec moglby takze spoleczenstwo prowadzic do szcz^scia (powszechnej
pomyslnosci), gdyby byl jednoczesnie wladcq (Panstwo, Prawa). Arysto
teles wyodrebnil etykq jako osobnq dyscyplinq filozoficzng w ram ach
filozofii praktycznej, ktorg przeciwstawil filozofii teoretycznej i przydzielil etyce jej obecng nazwq (Anal. post. 89 bP). M oralna powinnosc postQpowania wyznacza jego stosunek do najwyzszego dobra, jednak samq
ideq dobra najwyzszego Arystoteles okresla w drodze analizy faktu dzia
lania ludzkiego, ktora ujaw nia dobro najwyzsze jako w arunek konieczny
podjqcia dzialania, czyli jako jego cel ostateczny. Celem tym jest samourzeczywistnienie siq czlowieka jako czlowieka, czyli ziszczenie siq szczytowych potencjalnosci ludzkiej natury: najdoskonalszej wladzy (intelekt)
najdoskonalszy ak t (poznanie) w stosunku do najdoskonalszego przedmio
tu (Akt Czysty), zas dzialanie m oralnie powinne to dzialanie sluzqce samourzeczywistnieniu (eudajmonizm perfekcjonistyczny). Poniewaz czlo
wiek jest istotg z n atu ry spoleczna, stsjd jego samourzeczywistnienie jest
mozliwe tylko w powigzaniu z urzeczywistnianiem dobra wspolnego calego spoleczenstwa. Dlatego dobry czlowiek to (takze) dobry czlonek rodziny (spolecznosci domowej) i dobry obywatel. ,,Ekonomika” i ,,polityka” stanowi^ c z q s c skladowa etyki. Epikurejczycy i stoicy rozluzniajq
zwiqzek etyki z politykq. Dla epikurejczykow przedm iotem etyki sg potrzeby i dqzenia jednostki w aspekcie mozliwosci ich rozumnego zaspokojenia w przekroju calego zycia czlowieka. Dzialania tem u celowi sluzgce
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sq m oralnie dobre. Dla stoikow cnota jest sama w sobie dobrem. W jej
osiqgni?ciu m?drzec widzi swe dobro najwyzsze (szcz?scie) i dlatego do
niej dqzy. Neoplatonizm (zwlaszcza Plotyn) wiqze cnot? z aktywnosciq
filozoficznq, poprzez ktorq czlowiek stajqc si? uczestnikiem tego, co boskie i niesm iertelne, osiqga swe szcz?scie. Etyka, rozumiana nadal jako
teoria szcz?scia, pozostaje w scislym zwiqzku z teologiq: poznawczy kontak t z Bostwem jest srodkiem do samouszcz?sliwienia.
W plyw objawienia chrzescijanskiego na m oralnq swiadomosc i rozwoj
refleksji etycznej zaznacza si? glownie przez ukazanie godnosci cziowie
ka jako instancji m oralnie powinnosciorodnej w perspektyw ie wcielenia
i odkupienia (podkreslenie, ze czlowiek zachowuje nienaruszonq swq godnosc mimo moralnego upadku!) przyczyniajqc si? do „ponownego odkrycia” swoistego charakteru powinnosci m oralnej i do przelam ania antycznego eudajm onizm u. To ponowne odkrycie przedm iotu etyki umozliwia
bowiem odkrycie jej sam ej jako teorii roznej od teorii szcz?scia, ktora
jednak jest nadal rozbudowywana na przedluzeniu etyki (jako teoria
zbawienia, soteriologia), poniewaz milosc w znaczeniu etycznym jako akt
naleznej Bogu, i kazdej innej osobie, afirm acji, jest rownowazna z wyzwoleniem od egoizmu. Milosc powoduje jednak zawsze samospelnienie
(samourzeczywistnienie, doskonalosc) podmiotu milosci jako swoj ko
nieczny, choc przez niq w prost niezam ierzony skutek (,,Kto straci swa
dusz? dla mnie, ocali jq”). Milosc ustanaw ia nadto jednoczqca wi?z mi?dzyosobowq, przede wszystkim z Bogiem, gw arantujqc m ilujqcem u Go
uczestnictwo w Nim jako Dobru Najwyzszym. Odkrycie godnosci czio
wieka idzie w chrzescijanstwie w parze z ukazaniem jej najgl?bszego w y
m iaru a zarazem Zrodla. Objawienie, przyczyniajqc si? przez to do dojrzew ania procesu sam oidentyfikacji etyki, rownoczesnie stw arza podstawy do tw orzenia etyki teologicznej (teologii m oralnej) bqdz na zasadzie
„rew elacjonizacji” niesprzecznych z objawieniem etyk filozoficznych,
bqdz tez na zasadzie dostarczania m oralnie relew antnych tresci, jako
,,faktow objaw ienia” dla interpretow ania ich za pomoca okreslonego,
niesprzecznego z objawieniem, system u filozoficznego (intellectus fidei).
Proby podejmowane w tym kierunku juz w starozytnosci przez filozof 6w chrzescijan (Orygenes, Tertulian, Klem ens A leksandryjski, sw. Am brozy, a zwlaszcza sw. Augustyn) kontynuujq mysliciele sredniowieczni
(sw. Anzelm, sw. Bernard, P. Abelard). Szczegolnie dojrzalym owocem
tych p r 6b sq dziela P. Lom barda i sw. B onawentury, a w szczegolnosci
obie S u m m y sw. Tomasza z Akwinu. Etyka sw. Tomasza nawiqzuje do
Arystotelesa, mimo to jest podobna do etyki sw. Augustyna, k t 6ry nawiqzuje do Platona. Pochodzi to stqd, ze obaj budujq etyk? na zalozeniach metafizycznego realizm u. O ile jednak zrodlem tego realizm u u sw.
Augustyna jest teza w iary o stworzonosci cziowieka i swiata przez Boga
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(Quia Deus bonus est nos sumus), o tyle sw. Tomasz podstawy swego realizmu czerpie z doswiadczalnie stwierdzalnej przygodnosci istnienia
swiata wraz z czlowiekiem, ktore poddaje nast^pnie analizie filozoficznej:
jedyny racjq uniesprzeczniajqcy fakt istnienia czlowieka i jego godnosci
jest ak t milosci stworczej osobowego Absolutu. Czlowiek istniejyc jako
osoba uczestniczy w istnieniu i godnosci swego osobowego Stworcy. Istniejqc z Milosci jest tym sam ym wezwany do milosci (istnieje ku Milos
ci). Na tej podstawie mogl sw. Tomasz juz w swej filozofii bytu (esse jako
actus essendi) i filozofii czlowieka (jak np. homo imago Dei) wylegitym owac wiele donioslych dla etyki twierdzen, ktore w w izji sw. Augustyna
mogly bye twierdzeniam i opartym i wylqeznie na objawieniu (np. teza
0 praw ie naturalnym jako uczestnictwie rozumnego jestestw a w odwiecznym zamysle stw 6rczym Boga).
Natomiast oderwane od doswiadczenia powinnosci m oralnej spekulacje niektorych teologow sredniowiecza na tem at nieograniczonej wolnosci Absolutu, przeniesione na grunt etyki, zrodzily poglyd, ze powinnosc m oralna dzialania jest konstytuowana calkowicie arbitralny decyzji
Boga, ktory moglby, gdyby zechcial, dowolnie zmieniac tresc swych nakazow (deontonomizm heteronomiczny, w oluntaryzm H enryka z Gandawy, Jana Dunsa Szkota i W ilhelma Ockhama), nie wylyczajyc sprzecznych z dotychczasowymi.
Protoplast^ etyki nowozytnej jest Th. Hobbes. Podstawy jej jest antropologia bazujqea na fizykalnej koncepcji czlowieka jako rozsydnego
egoisty, ktorego naczelny tendencjy jest dyzenie do zachowania wlasnego
bytu. Tendencja ta wobec dysproporcji pomi^dzy liczby ludzi a mozliwosciami zaspokojenia ich potrzeb rodzi wzajem ny wrogosc (homo homini lupus), a niekontrolowana doprowadzilaby do wzajem nego wyniszczenia siQ „w wojnie wszystkich przeciw wszystkim ”. W tej sytuacji rozum
dyktuje norm y wspolzycia ludzi jako w arunek konieczny przetrwania.
Etyka powstaje jako rodzaj rozsydnej umowy. Pierwszym postulatem
etyki jest utworzenie panstw a jako instytucji, ktora w ykalkulowanym
przez rozum ,,n aturalnym ” normom (law of nature) nada postac praw a
1 zagw arantuje jego przestrzeganie tak, aby lam anie go okazalo si§ dla
przest^pcy niekorzystne. Etyka staje si$ wi^c technology zycia zbiorowego w panstwie, okreslajycy reguiy wspoldzialania, ktorym jednostka w inna si§ bezwzgl^dnie podporzydkowac (heteronomizm), chociaz czyni to
ostatecznie w swym w lasnym interesie (eudajmonizm). Unia heteronomizmu z eudajmonizmem stanowi cech$ etyki Hobbesa pociygajycy w ielu etykow i politykow az po czasy wspolczesne. W prawdzie scisle zespolenie „prawa n atu ry ” jako praw a rozumu z praw em panstwowym (politycznym) zostanie przez w ielu autorow nowozytnych rozluznione, jednak
podkreslone przez Hobbesa powiqzanie etyki z teoriy spoleczenstwa, pan-

E T Y K A C Z Y E T Y K I?

95

stwa i praw a, polozenie akcentu na zewn^trzne zachowanie si^ czlowie
ka (skutecznosc) oraz oddzielenie etyki od teologii, naw et naturalnej (heteronomizm polityczny, pozytywizm etyczny) stanie si^ rysem znamionujqcym etyk^ nowozytnq, zwlaszcza zas tzw. etyk^ ,,szkoly praw a n atu ry ”
(H. Grotius, S. Pufendorf, Ch. Thomasius, Ch. Wolff).
W reakeji na antropologi^ Hobbesa, ktora redukow ala zycie czlowie
ka do funkeji samozachowawczego instynktu przyznajqc rozumowi ludzkiemu jedynie sluzebnq wobec niego fu n k eji i w reakeji na jego dedukejonistycznq i heteronomicznq etyke — powstal w Anglii kierunek, opieraj^cy etyk$ na w ew n^trznej wladzy podmiotu, jak§ jest intuicja m oralna (intuicjonizm), wprowadzajqca sam orzutnie harmonic pomi^dzy dqzeniem jednostki do zaspokojenia w lasnych potrzeb a milosciq blizniego
(altruizm platohskiej szkoly w Cambridge: H. More, R. C udw orth oraz
pozniejsza szkola „zmyslu m oralnego”: H. Shaftesbury, F. Hutcheson).
Dzielo I. K anta jest z jednej strony probq przelam ania eudajm onizm u
(w obronie bezwarunkowosci powinnosci m oralnej i bezinteresownosci
dobra moralnego) i heteronom izm u (w obronie autonom ii podmiotu dzialania moralnego), z drugiej zas probq powiqzania etyki opartej na wewn^trznej autonomii podmiotu z etyka ,,szkoly praw a n atu ry ”. K ant odroznia w ram ach etyki ogolnej (S ittenlehre) etyk§ wlasciwq (Tugendlehre)
od nauki o praw ie (R echtslehre), ograniczaj^c pierwszg do obowiqzkow
,,w ew n^trznyeh’’ (wzgl^dem siebie i innych), wym ykajqcych si$ reglam entacji praw nej i przydzielajqc drugiej badanie zasad zachowania ze
wzgl^du na jego „zewnQtrzna wolnosc”, ktor% prawo ma zabezpieczac
wszystkim ograniczaj^c zarazem ich samowol^. Nauka o prawie bada je
dynie legalnosc zachowan nie wnikajgc w ich motywy. Natom iast etyka
wlasciwa ma za przedm iot dzialania, ktorych wewn^trznq zasad^ jest sa
m ostanowienie istoty rozum nej oparte na im peratyw ie ,,czystego rozum u praktycznego”, czyli z wylqezeniem wszelkich sklonnosci naturalnych
w roli ew entualnych w arunkow dzialania (formalizm), a wi^c w absolutnej wolnosci (deontonomizm autonomiczny, autonomizm). Niebezpieczenstw u przerodzenia si$ wolnosci w samowol^ w plaszczyznie moralnego
dzialania K ant usiluje zapobiec wprowadzaj^c postulat zwany (obecnie)
zasadq ,,uniwersalizacji”. N ietrudno w tym postulacie form alnym doszukac siQ posredniego uznania niezbyw alnej godnosci osoby ludzkiej i jej
przedmiotowej stru k tu ry bytowej za podstaw^ waznosci naczelnej zasady
etycznej oraz kryterium determ inuj^ce tresc ogolnie waznych szczegolowych norm m oralnych (por. tzw. drugi im peratyw Kanta).
G.
W. Hegel usiluje przezwyci^zyc Kantowski dualizm wolnosci (auto
nomii) i empirycznej n atu ry z jednej oraz moralnosci i praw a z drugiej
strony twierdz^c, ze poszczeg61na jednostka uzyskuje wolnosc, gdy decy-
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duje si§ na przyj^cie smierci totalnej (tj. bez jakiejkolwiek nadziei na
kontynuacjQ indywidualnego zycia) na rzecz Panstwa, w ktorym objawia
si§ i urzeczywistnia absolutne Ja (Duch). K onstruktywizm etyki Hegla
prowokowal do protestow. Jednych razil idealizm stojycy u podstaw tej
konstrukcji, innych niedowartosciowanie niepowtarzalnosci jednostki
ludzkiej i zlozenie jej w ofierze na rzecz zbiorowosci („Panstw a”).
Etyka K. M arksa jest proby zinterpretow ania heglizmu w duchu m aterializm u: rzeczywistosc ma charakter dynamiczny i m aterialny. Zmiana jest rozwojem. Rowniez rozwoj spoleczenstwa ludzkiego ujaw nia jego
m aterialny (ekonomiczny) i dialektyczny (klasowy) charakter. Poznanie
praw tego rozwoju umozliwia swiadome pokierowanie jego procesem
i przyspieszenie go przez zbudowanie (w drodze w alki klas, rew olucji socjalistycznej, wprowadzenia dyktatury proletariatu) podstaw dla zaistnienia wolnego od antagonizmow spoleczenstwa jednoklasowego (bezklasowego), opartego na spolecznej wlasnosci srodk 6w produkcji. W ustroju
tym, zwanym komunizmem, znika podstawa do przeciwstaw ienia afirm acji czlowieka jako czlowieka, afirm acji czlowieka ze wzgl^du na jego
przynaleznos 6 do klasy robotniczej. Marks widzi w tym w arunek w ystarczajycy samoczynnej przem iany swiadomosci m oralnej czlowieka, jego
,,reintegracji, czyli powrotu czlowieka do siebie” (przezwyci^zenie alienacji), a tym samym urzeczywistnienia zasady „czlowiek czlowiekowi najwyzszy wartosciy” (dialektyczna jednosc moralnosci i etyki zarazem klasowej i uniwersalistycznej) (Dziela. T. 1. WarszaWa 1960 s. 589).
Protestem przeciw hegelianskiej doktrynie wchloni^cia jednostki ludz
kiej przez kolektyw (totalizm) byla S. K ierkegaarda filozofia czlowieka
jako niepowtarzalnego podmiotu oraz filozofia moralnosci „otw artej”
H. Bergsona. Do pierwszego nawiyzuje wspolczesna etyka egzystencjalistyczna (G. Marcel, K. Jaspers oraz J. P. S artre i M. Heidegger). Do
Bergsona nawiyzuje M. Scheler, tw orca etyki fenomenologicznej (N. H ar
tm ann, D. von Hildebrand, R. Ingarden). Prekursorem etyki fenomeno
logicznej jest rowniez F. Brentano, ktory w reakcji na formalizm K anta
glosil (wraz z Bergsonem i G. E. Moore’em), ze zrodlem poznania etycznego
jest intuicja. Etycy fenomenologowie uwazajy nadto, ze dzi^ki intuicji
(W erteinsicht, W ertgefuhl) podmiot ujm uje obiektywnie dane wartosci
m aterialne (tresciowe) w raz z ich przedmiotowy pozycjy na skali w artos
ci. Wartosc m oralna dolycza siQ natom iast do dzialania „poza jej zamierzeniem ” (am Rticken der Intention), gdy mianowicie dzialajycy daje
w swym wyborze pierwszenstwo wartosci wyzszej nad nizszy. N iektorzy
fenomenologowie widzy w raz z tom istam i bezposredni zwiyzek obiektywnej hierarchii wartosci i jej poznania z przedmiotowy struktury osoby
ludzkiej (natury ludzky) i jej poznaniem jako podstawy poznania „porzydku dobr” (ordo bonorum) lub „praw dy o dobru” i przez to podstaw? mo-

E T Y K A C Z Y E T Y K I?

97

ralnie slusznych wyborow (ordo caritatis) (np. D. von Hildebrand, podobnie jak J. M aritain, K. W ojtyla czy T. Slipko).
Reakcjq na konstruktyw izm etyki dialektycznej, zwlaszcza idealistycznej, byl pozytywizm (E. Durkheim , L. Levy-Bruhl), usilujqcy w yeliminowac w ogole z etyki kategori? powinnosci i zastqpic jq badaniem
tego, co ludzie uw azaje za powinne (socjologizm etyczny). Inni pozytywisci uwazajq, ze psychologia badajqc em pirycznie m otywy ludzkich d%zen jest w stanie ustalic to, co ludzie uwazajq za cenne, by na tej podstawie zbudowac etyk? jako prakseologi? (technologi?) urzeczywistniania
ludzkich potrzeb i dqzen, czyli eudajmonologi? (felicytologi?) spolecznq,
przy czym jedni sklonni sq utozsamiac to, co cenne z tym, co cenione
(psychologizm etyczny, J. S. Mill, M. Schlick), inni natom iast nie negujqc
potrzeby felicytologii uwazajq za blqd redukow anie jej do etyki (tego, co
cenione do tego, co cenne), odmawiajqc jej wypowiedziom (normom, ocenom) w aloru poznawczego (akognitywizm) i traktuj^c jq bqdz jako narz?dzie w yrazania wlasnych postaw emocjonalnych (emotywizm: A. J. Ayer,
R. Carnap, M. Ossowska), bqdz nadto jako narzQdzie wzbudzania podobnych postaw u innych (imperatywizm: Ch. Stevenson), bqdz wreszcie ja 
ko narz?dzie pararacjonalnej argum entacji na rzecz okreslonych przepisow dzialania (preskryptywizm : R. M. Hare). Tresciowo podobne do Milla
poglqdy glosi wczesniej D. Hum e i J. B entham — tw orca brytyjskiego
utylitaryzm u, a potem H. Sidgwick. Wszyscy oni uznajq tzw. zasad? uzytecznosci za m oraine podstaw? zarowno indywidualnych, jak zbiorowych
(politycznych) decyzji. U tylitaryzm stanowi doted przedm iot ozywionej
dyskusji (ewolucja) w sposobie rozumienia zasady uzytecznosci, szczegol
nie w odniesieniu do zakresu osob, ktorych dzialanie dotyczy oraz sposobu rozum ienia szczescia (zwlaszcza w obszarze j?zyka angielskiego J. C.
Sm art, R. B randt i czolowy k ry ty k utylitaryzm u z pozycji zasady sprawiedliwosci J. Rawls).
W okresie powojennym nast?puje renesans Iqczenia etyki z politykq
(teorie panstw a i prawa) z w yraznym nawiqzaniem do filozofii praktycz
nej Arystotelesa i sw. Tomasza (J. Woroniecki, Cz. M artyniak), Arysto
telesa i K anta (J. Rawls), w naw iqzaniu do Kanta, Hegla i M arksa (szkola frankfurcka: M. H orkheim er i H. Marcuse, J. Haberm ans) oraz w nawi^zaniu do Hobbesa, K anta i M arksa (szkola erlandzka: E. Lorenzen,
O. Schwemmer).
W Polsce, nie bez wplyw u sytuacji powstalej w w yniku II w ojny
swiatowej, podj?to oryginalnq probe metodologicznego uprawomocnienia
tzw. etyki niezaleznej (T. Kotarbinski) lub etyki em pirycznej (T. Czezowski), ktora odwolujqc si? do oczywistosci doswiadczenia powinnosci
(wartosci) m oralnej dzialania („oczywistosc serca”, „em piria aksjologiczna”) ukazuje wspolnq plaszczyzn? akceptowania podstawowych w ar7 — Roczniki Filozoficzne
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tosci ludzkich mimo rozni ycych ludzi — czyli niezaleznie od ich —
swiatopoglydow i dostarcza (wbrew chyba pierwotnym zamyslom swych
tworcow) kryteriow dla oceny wartosci samych swiatopoglydow.
Wspolczesnie toruje sobie drog^ w etyce tendencja ,,ponownego odkrycia osoby”: osoba odnajduje siebie i spelnia siQ jako osoba wowczas
dopiero, gdy odkrywa drugich i afirm uje ich jako osoby, odkrywajyc
zbieznosc odpowiedzialnosci za drugich z odpowiedzialnosciy za siebie
(postawa dialogalna: M. Buber, F. Ebner, G. Marcel). Wlasciwym adresatem dla osoby jako podmiotu dzialania moralnego nie jest powinnosc
jako powinnosc ani wartosc jako wartosc, ani prawo jako prawo, lecz
konkretna, realna osoba, ktora ze wzgl^du na swy godnosc i struktura
bytowy okresla dla kazdej innej osoby pole jej m oralnej powinnosci
(D. von Hildebrand). W polu tym osoba odnajduje samy siebie obok innych osob jako podmiot wsrod podmiotow. Sw iat osob stanowi wi^c nie
wybrany, lecz zastany kontekst dla jej wolnej aktywnosci. Kazda z nich
(drugie „ja”, „blizni”) przedstawiajyc jedyny w swoim rodzaju godnosc
rodzi w kazdej innej powinnosc uznania jej w tej godnosci. Godnosc
osoby wlasnej nie jest wyjytkiem , lecz zupelnie szczegolnym przypadkiem tej powinnosci. Uznanie to wyrazic si^ moze jedynie osobowymi
aktam i, afirmujycymi tQ godnosc, czyli aktam i milosci. Swiat osob
w calym swym zakresie jest wi^c dla osoby jako podmiotu dzialania
polem odpowiedzialnej (naleznej osobom) milosci (K. W ojtyla, A. Rodzinski). O tym, k t 6re z tych aktow do tego si§ nadajy, rozstrzyga obiektyw na stru k tu ra samej osoby. S tru k tu ra ta jest w zasadniczych elem entach stala i poznawalna umozliwiajyc formulowanie og61nie waznych
norm m oralnych. Ogolne norm y jednak muszy bye dopelniane kazdorazowo konkretny tresciy, poniewaz kazda osoba nie przestaje bye istnieniem niepowtarzalnym , egzystujycym w strum ieniu jednorazowych sy
tuacji (E. Mounier, G. Marcel). System atyczne gwalcenie godnosci ludzkiej przez faszystowski i kolektywistyczny totalizm, przerozne form y politycznej przemocy i gospodarczego im perializm u (kolonializm) wyostrzyly wrazliwosc na godnosc czlowieka i wartosc jego istnienia. Powszechnie
odczuwalna potrzeba uzewn^trznienia tego doswiadczenia wyrazila si^
najdobitniej w „Powszechnej D eklaracji P raw Czlowieka ONZ” (kt6 rej
jednym z glownych kodyfikatorow byl J. M aritain). Do krystalizowania
si^ swiadomosci personalistycznej przyczyniajy si^ wspolczesnie takze
kierunki filozoficzne, k t 6re przez swy jednostronnos 6 prowokujy do protestu, jak absolutyzacja podmiotowosci ludzkiego ,,ja” w niektorych w ersjach egzystencjalizmu (przy czym drugi staje si^ wylycznie ,,tresciy”
swiadomosci „ja”) z jednej strony, a z drugiej — hipostazowanie stru k tu r
spolecznych, np. w strukturalizm ie (M. Foucault, J. Lacan, C. Levi-Strauss). Zjawiskiem znamiennym jest, ze wspolczesna proklam acja per-
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sonalizmu stanowi istotnq tresc program u etycznego rozniqcych si§
znacznie skydinyd kierunkow filozoficznych (np. neotomizmu, fenomenologia, egzystencjalizm, marksizm) i poglqdow na swiat (chrzescijanstwo
i ateistyczny humanizm). Hasla: „hum anizm ”, „czlowiek dla czlowieka
Bogiem”, ,,ogolnoludzka solidarnosc”, „wyzwolenie czlowieka” czy
„em ancypacja czlowieka” nabierajy z wolna odmiennej tresci, w miar^
gdy poj^cie czlowieka w ram ach zalozen filozoficznych okreslonego sy~
stem u w ypelnia sie: szczegolowy zawartosciy. Niezaleznie jednak od tego
sama afirm acja osoby ludzkiej uchodzi za rzecz nie podlegajycy dyskusji,
oczywistq na mocy elem entarnego doswiadczenia moralnego, nie zas dopiero na mocy przyj^tych zalozen filozoficznych. Zjawisko to stanowi sui
generis test na tem at Wlasciwego przedm iotu, zrodel i charakteru wiedzy
0 powinnosci m oralnej dzialania, czyli etyki.

PROBLEMATYKA

Aby udzielic odp>owiedzi na pytanie, czym jest etyka, trzeba i wystarcza wskazac, co etyka bada, czyli okreslic jej przedm iot oraz ukazac,
po co etyka bada to, co bada, okreslic jej cel. Cel etyki jest w pewnej
m ierze uzalezniony od podmiotowych nastaw ien i zainteresowan badacza,
ale zainteresowania te wzbudza w nim ostatecznie przedm iot badania
prowokujyc go do staw iania okreslonych pytan pod jego adresem. Tresc
1 charakter tych p y tan determ inuje z kolei metod^ etyki, czyli sposob
szukania i udzielania na nie uzasadnionych cdpowiedzi — twierdzen.
Zespol tego rodzaju tw ierdzen stanowi teoriQ danego przedmiotu, czyli
nauk^ o tym przedmiocie. O swoistym obliczu etyki jako teorii decyduje
wiQC zrodlowo i w rozstrzygajycej mierze przedm iot jej badania. Przy
nim trzeba pozostac chcqc scharakteryzowac etyk^ jako jego teoriQ.

PRZEDMIOT

Uderzajyca roznorodnosc okreslen przedm iotu etyki nasuwa pytanie,
czy za tym i okresleniam i kryjy siQ rzeczywiscie czy pozornie tylko rozne
jego uj^cia. Jedni uznajy za przedm iot etyki m oralnie dodatnie i m oralnie ujem ne dzialania ludzkie (akty woli, decyzje, czyny, post^powanie,
zachowanie), inni m oralnie dodatnie lub ujem ne dyspozycje do dzialania
bydz chwilowe (aktualne usposobienie, zamiar, intencja), bydz trw ale
(habitualne usposobienie, postawa moralna, cnota lub wada), inni znowu
m oralny powinnosc lub obowiqzek dzialania (podj^cia decyzji, spelniania
czynu) lub zaj^cia okreslonej postawy bydz tez powinnosc zaniechania
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dzialania lub zaj?cia okreslonej postawy, jeszcze inni uwazajq za przedmiot etyki tzw. wzorce osobowe jako urzeczywistnione przez pewne jednostki i godne nasladowania idealy moraine, inni wreszcie tzw. normy
moralnosci, czyli kryteria, w swietle ktorych wyznacza si? powinnosc
m oralnq lub wartosc moralnq czynow lub postaw i w koncu jeszcze inni
widzq przedmiot etyki w wypowiedziach wyrazajqcych powinnosc m oralnq dzialania (normy moraine) lub jego m oralnq wartosc: dobro lub zlo,
slusznosc lub nieslusznosc dzialania (oceny moraine).
Wymienione uj?cia przedm iotu etyki nie wykluczajq si? wzajemnie,
dlatego przeciwstawienie ich na zasadzie dysjunkcji wylqczajqcej polega
na nieporozumieniu. Aby m u przeciwdzialac — wystarcza te uj?cia uporzqdkowac za pomocq odpowiednich kryteriow podzialu.
Na pierwszym m iejscu trzeba wyroznic jako kryterium porzqdkujqce
to, co etyka bada, czyli jej przedm iot m aterialny oraz to, z jakiego punktu
widzenia etyka bada to, co bada, czyli jej przedm iot formalny. Przedmio
tem m aterialnym etyki jest dzialanie ludzkie, a) decyzja, czyn, post?powanie, ktore jednak nie pozostaje w opozycji do postawy, b) dyspozycji
aktualnej lub habitualnej, z jakiej odnosne czyny wyplywajq i jq z kolei
utrwalajq, i wreszcie zarowno dzialanie ludzkie, jak i postawa nie pozostajq w opozycji do czlowieka-osoby, c) jako dzialacza moralnego, czyli
sprawcy czynu bqdz podmiotu postawy. Stqd kwalifikacj? m oralnq (po
winnosc, dobro lub zlo, slusznosc lub nieslusznosc) mozna rownoczesnie
odnosic zarowno do dzialania (np. kradziez jako czyn) lub postawy (np.
nieuczciwosc jako wada), jak i do ich podmiotu czlowieka-osoby (zlodziej
jako czlowiek nieuczciwy: podmiot nieuczciwosci bqdz sprawca kradziezy).
Przedmiotem form alnym etyki sq dzialania ludzkie (lub postawa, lub
czlowiek jako podmiot dzialania badz postawy) jako odniesione do normy
moralnosci. W jej swietle odnosne dzialanie ludzkie jaw i si? przed jego
dokonaniem jako m oralnie powinne (nakazane) bqdz niedozwolone (zakazane), bqdz dozwolone. Gdy zas odnosne dzialanie zostanie aktem wolnego wyboru dokonane, wowczas w sw ietle tejze norm y moralnosci staje
si? ono bqdz m oralnie wartosciowe, bqdz m oralnie ujem ne (antyw artosciowe), bqdz m oralnie oboj?tne. W artosc m oralna dzialania nie stoi w opo
zycji do powinnosci m oralnej dzialania stanowiqc jej spelnienie. To samo
odnosi si? odpowiednio do postawy oraz do cziowieka jako spraw cy dzia
lania lub jako podmiotu postawy. Jest tedy spraw q w zasadzie oboj?tnq,
czy etyk koncentruje si? na dzialaniu, ktore winno bye dokonane w sw ie
tle norm y moralnosci (podejscie nomologiczne), czy na wartosci dziala
nia, spelniajqcego wymaganq przez norm? powinnosc jego podj?cia (po
dejscie aksjologiczne), czy tez na postawach m oralnych: cnotach (podej
scie aretologiczne), czy wreszcie na tzw. wzorcach osobowych (podejscie
egzemplarystyczne).
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Drugim k ry teriu m porzgdkujgcym roznorodnosc okreslen przedm iotu
etyki jest stopien j^zyka, w jakim determ inuje sie; i wyraza jej przedmiot formalny. Mozna bowiem rezultat odmesienia dzialania (jeszcze nie
dokonanego bgdz juz dokonanego) do norm y moralnosci wyrazic bgdz
w tzw. j^zyku przedm iotowym (w stylizacji rzeczowej) i mowic o powin
nosci m oralnej dzialania lub wartosci m oralnej dzialania (lub postawy
lub podm iotu ich obojga: czlowieka), badz tez w ynik tego odniesienia
wyrazic w tzw. m etajezyku (w stylizacji j^zykowej) i mowic o sadach
(zdaniach) wyrazajgcych powinnosc m oralnq dzialania, czyli norm ach
m oralnych (ktore trzeba dlatego starannie odroznic od norm y moralnosci),
bqdz o sadach (zdaniach) w yraza j gey ch wartosc m oralng dzialania, czyli
o m oralnych ocenach. Obydwa sposoby okreslania przedm iotu formalnego
etyki sa na row ni upraw nione i na r 6wni moga bye przez etykow stosowane. Pam i^tajqc o poczynionych zastrzezeniach i wskazanych mozliwosciach redukeji (na podstawie analogii atfybucji) mozna okreslic etykq
jako teori$ majgeq za przedm iot powinnosc moralnq ludzkiego dzialania.
Okreslenie to jest r 6wnowazne (nie rownoznaczne) wszystkim pozostalym,
dlatego moze bye przez wszystkich akceptowane. Roznice polaryzujqce
poglqdy na etyke w aspekcie jej przedm iotu m ajg zatem swe zr 6dlo i podstawe; dopiero w poglgdzie na to, co stanowi norm e m oralnoici, ktora w yznacza swoiscie m oralny sens powinnosci dzialania lu b istotnie m oralny
sens jego wartosci.
M oralna powinnosc dzialania okresla sie; na trzy rozne sposoby. Za
m oralnie powinne uwaza siq dane dzialanie dlatego, ze 1 ° stanowi nieodzowny w arunek osiggniecia szczqscia, do ktorego dzialajacy dgzy jako
do swego celu ostatecznego dlatego, ze 2 ° dzialanie to zostalo dzialajgcemu nakazane przez odpowiednio m iarodajny autorytet, bgdz wreszcie
dlatego, ze 3° dzialanie to w yraza afirm acje nalezna kom us lub czemus
z racji przyslugujqcej m u wsobnej wartosci, zwanej w przypadku osoby
godnoscia. W zwiazku z tym trzeba wyroznic trzy ujqeia etyki: eudajm onistyczne (od eudajmonia — szczescie, doskonalosc), deontonomiczne (od
dein — powinno sie oraz nomos — prawo, przepis) oraz personalistyczne
(od persona — osoba). Rozstrzygni^cie pytania, ktore z tych trzech uj?c
etyki zasluguje na przyj^cie i z jakiego powodu, stanowi przedm iot podstawowego sporu w etyce i jej dziejach. Historia prob okreslenia istoty
powinnosci m oralnej zbiega sie przeto z poszukiwaniem tozsamosci etyki
jako swoistej teorii wlasnego, nieredukowalnego do innych przedmiotu.
U jaw nieniu istoty powinnosci m oralnej nie sprzyja daleko idgca zbieznosc przekonan odnosnie do tego, co jest w szczegolowych przypadkach
m oralnie sluszne lub m oralnie niesluszne, jak np. prawdomownosc, ukrywa bowiem roznice w odpowiedzi na pytanie, dziqki czemu ostatecznie
prawdomownosc jest istotowo m oralnie powinnym dzialaniem: czy dzi^ki
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tem u, ze gw arantuje dzialajqcem u osiqgni^cie wlasnego szcz^scia, czy
dzi^ki tem u, ze prawdom 6wnosc zostala mu nakazana przez odpowiedni
autorytet, czy tez dzi^ki temu, ze prawdom 6wnosc jest jedynie godnym
osoby sposobem odnoszenia si^ osoby wobec osoby? Ujaw nieniu racji istotowo m oralnie powinnosciotworczej w odniesieniu do dzialania nie
sprzyja rowniez okolicznosc, ze dzialanie m oralnie powinne jako jedy
nie godne osoby zarowno adresata dzialania, jak i jego podmiotu, moze
si§ okazac zarazem jedynie efektyw nym srodkiem osiagni^cia wlasnego
szcz^scia (czyli powinnym rowniez ze wzgl^du na jego osi^gni^cia)
i rownoczesnie bye zawsze przedmiotem nakazu autorytetu (zwlaszcza
najwyzszego z mozliwych, czyli powinnym rowniez ze wzgl^du na ten
nakaz).
Wskazuje si^ na dwa sposoby ujaw nienia swoiscie m oralnej powin
nosci dzialania i wyodr^bnienia jej od powinnosci pozamoralnej. Pierw szym jest bezposrednie odwolanie si^ do doswiadczenia m oralnej powin
nosci, ujaw niajqcej si§ w sqdzie sumienia: „powinienem...”. S^d ten
ujaw nia powinnosc moralnq dzialania jako niezalezn^ od‘ w arunku, jakim jest pragnienie osi^gni^cia wlasnego szcz^scia ze strony dzialajqcego (wbrew eudajmonizmowi). Ten sam sqd ujaw nia, ze powinnosc
m oralna dzialania o tyle tylko wigze podmiot dzialania, o ile on sam
jest tego s^du autorem (wbrew deontonomizmowi heteronomicznemu). Tenze sam sqd ujaw nia jednak rownoczesnie, iz podmiot go w ydaje (i chce
go w ogole wydac) jedynie wowczas, gdy sam aktem jego wydania
stwierdza (co najm niej w sposob domniemany) i uznaje niezaleznq od
podmiotu prawd^ o rzeczywistosci (wbrew deontonomizmowi autonomicznemu). Rzeczywistosci^ tq okazuje si^ zawsze wartosc wsobna adre
sata dzialania: bqdz osoby drugiej czy w lasnej (godnosc), b^dz rzeczy.
W taki sposob doswiadczenie (intuicja) m oralnej powinnosci ujawnia
nieadekwatnosc zarowno eudajmonizmu (ktory nie tlum aczy bezw arunkowego charakteru powinnosci m oralnej i bezinteresownego charakteru
dobra moralnego), jak i deontonomizmu (negujqeego tozsamosc osoby —
podmiotu dzialania, ktora pozostaje istot^ woln^ wobec m oralnej po
winnosci jedynie dzi^ki swej racjonalnosci proklam uj^c swq samozaleznosc poprzez samouzaleznienie sie od praw dy o wartosci).
Drugim sposobem ujaw niania swoiscie m oralnej powinnosci dziala
nia i wyroznienia jej od powinnosci pozamoralnej jest korzystanie
z diagnostycznej wlasciwosci zjawiska sporu o m oraln^ slusznosc podejmowanej decyzji. Spor przyjaci61 A i B o to, czy powinno si^ powiedziec
prawdy przyjacielowi C o stanie jego zdrowia czy tez powinno si? jq
przed nim ukryc, ujaw nia — niezaleznie od swego wyniku — tQ powin
nosc jako nieuwarunkowan^ od ich d^zenia do osi^gni^cia wlasnego
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szczqscia (doskonalosci), a zarazem jako nieodniesiony do nakazu lub
zakazu jakiegokolwiek autorytetu. Ujaw nia jy natom iast jako majycy
swe bezposrednie zrodlo i wlasciwy podstaw^ w wartosci osobowego
(godnosci) adresata ich dzialania. Ujaw nia jy przy tym jako bezsporne,
oczywiste (bezposrednio znane i uznane) zalozenie faktu sporu i w arunek konieczny jego sensownosci. W artosc wsobna adresata dzialania,
w szczegolnosci godnosc osoby (dignitas personae humanae), stanowi
zatem poszukiwany norm^ moralnosci, czyli kryterium , w swietle ktorego dane dzialanie staje si$ istotowo m oralnie powinne lub (z chwily
jego dokonania) istotowo m oralnie wartosciowe. Powinnosc m oralna
dzialania okazuje si^ powinnosci^ afirm ow ania przez osob^ osoby lub
rzeczy dla ich wsobnej wartosci, zas etyka okazuje si^ teoriy tak okreslonej powinnosci. Z trzech przeto zaprezentowanych ujec etyki: eudajmonistycznego, deontonomicznego i personalistycznego, jedynie ostatniem u przysluguje pelnopraw nie nazwa etyki. Natomiast obu poprzednim
nalezaloby przydzielic odpowiednio zroznicowane nazwy, np. teoria s z c z q scia lub eudajmonologia dla pierwszego, a deontologia lub nomologia dla
drugiego.
Chociaz wartosc kazdego adresata dzialania: osoby lub rzeczy, jest
sama przez si§ m oralnie powinnosciorodna, to jednak w artosc osobowego
adresata dzialania jest powinnosciorodna m oralnie w szczegolny sposob,
poniewaz w artosc wsobna poza-osobowego adresata nie wyklucza m oral
nej dopuszczalnosci, a naw et powinnosci potraktow ania go instrum entalnie ze wzgl^du na afirm acj^ osob (np. zabijanie i spozywanie zwierzyt
dla podtrzym ania zycia ludzi), natom iast osobowa godnosc adresata dzia
lania wyklucza m oralny dopuszczalnosc instrum entalnego traktow ania
jednych osob „dla dobra” innych osob czy to w formie ,,poswi^cenia”
jednostki na rzecz w ielu osob (spoleczenstwa) (totalizm, antyindyw idualizm), czy to w form ie ,,poswiQCenia” wielu osob (spoleczenstwa) na rzecz
jednostki (indywidualizm). Dlatego „dobro wspolne”, konstytuujyce
wspolnotQ osob, jest wlasciwie okreslone, jesli jego urzeczywistnienie we
wsp61zyciu i wspoldzialaniu danej wspolnoty osob gw arantuje mozliwosc
afirm ow ania ic h ' wszystkich i zarazem kazdej z osobna (dla niej samej)
nie wylyczajyc samospelnienia osoby wlasnej. Dana osoba moze z wlasnego wyboru, a niekiedy naw et powinna, sama si^ poswi^cic dla innych
osob (wylyczajyc jednak negacj^ w lasnej godnosci, czyli samoupodlenia),
nie moze bye natom iast przez kogokolwiek innego (przez jednych) ,,poswi^cona” dla kogokolwiek (dla innych). Personalistycznie okreslona nor
ma moralnosci znosi wi§c opozyejs (nie rozroznienie!) pomi^dzy etyky
osobisty (indywidualny) a etyky wspolnotowy (spoleczny). W jej swietle
akt afirm ow ania osoby lub osob przez osob^ okazuje si§ z jednej strony
jako (czyn bezinteresownej milosci) akt wspolnototworczy, z drugiej zas
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powoduje samospelnienie (samodoskonalenie, szcz^scie) podmiotu tego
aktu jako jego konieczny, choc niezamierzony wprost przez dzialajacego,
skutek nieprzechodni. Etyka jako teoria powinnosci afirraowania osoby
dla jej godnosci (czyli teoria milosci naleznej osobie od osoby) wiyze si^
wiQC z koniecznosci z teoriy szczqscia (rozumianego jako samourzeczywistnienie), chociaz od niej metodologicznie nie zalezy ani siQ do niej nie
sprowadza.
Skoro osobowa godnosc adresata dzialania jest zrodlem zaistnienia po
winnosci jego afirmowania ze strony podmiotu dzialania, to przedmiotowa stru k tu ra tegoz adresata dzialania m usi stanowic tym samym kryterium , obiektywnie determ inujqcym szczegolowy tresc aktow afirm acji
naleznych osobie od osoby. Normg moralnosci dzialania ludzkiego jest
zatem osobowa godnosc czlowieka osadzona w jego przedmiotowej strukturze bytowej, czyli naturze. Dla ukonstytuowania siQ aktu moralnie
pelnowartosciowego, czyli aktu naleznej osobie od osoby afirm acji (milo
sci) potrzeba zatem z jednej strony, aby dzialajycy chcial swym aktem
zaafirmowac osobQ adresata z uwagi na jego godnosc (intencja aktu, zam iar jako tzw. wyznacznik moralnosci aktu), a z drugiej strony potrzeba,
aby ak t — podj^ty przez podmiot w intencji zaafirm owania osoby adre
sata — przedmiotowo si^ do tej roli nadawal, efektywnie sluzqc (sprzyjajqc) jej doskonaleniu (przedmiotowa tresc, czyli ,,przedm iot” aktu oraz
sposob jego dokonania, czyli okolicznosci jako wyznaczniki moralnosci
aktu). Czyn zgodny z normq moralnosci w aspekcie zam iaru nazywa si$
czynem m oralnie dobrym, natom iast zgodny z norm 3 moralnosci
w aspekcie przedmiotowej tresci i okolicznosci nazywa si$ czynem moral
nie slusznym. (Proponuje si^ nadto dla uscislenia jszyka etyki okreslac
m ianem dzialania m oralnie wartosciowego lub godziwego czyny zarazem
m oralnie dobre i m oralnie sluszne, i odpowiednio m ianem m oralnie antywartosciowego lub niegodziwego czyny zarazem m oralnie zle i m oralnie
niesluszne). Przedmiotowa tresc i spos6b dzialania afirmujqcego osob^,
czyli slusznosc dzialania sq „z gory” zaprogramowane n ature osoby afirmowanej. Efektyw ne urzeczywistnienie zam iaru afirm ow ania osoby-adresata ze strony afirmujqcego wymaga zatem z jego strony — obok dobrej intencji — wystarczajqcego poznania natury ludzkiej i dostosowania
do niej swego dzialania, w szczegolnosci zas poznania i akceptowania
obiektywnej hierarchii dobr okreslonych struktury osoby ludzkiej. Poznanie tej hierarchii pozwala na formulowanie ogolnie waznych norm mo
ralnie slusznego post^powania (prawo naturalne). Ich ogolna waznosc
(powszechnosc, stalosc) ma swq podstawQ w zasadniczej niezmiennosci
przedmiotowej stru k tu ry osoby ludzkiej, czyli ludzkiej natury. Osoba
zywigca rzetelnq in ten cji zaafirmowania swym dzialaniem osoby adresa
ta nie moze samowolnie okreslac tresci odnosnych dzialan, lecz m usi jq
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odczytywac z relacji czynu do n atu ry adresata dzialania. Dlatego dom niem anie slusznosci dzialania jest w arunkiem koniecznym i kryterium dobrej intencji („dobrej woli”) dzialajqcego, zas jego respekt dla norm p ra wa naturalnego — sprawdzianem jej rzetelnosci. Zdarza si? mimo to, ze
w skutek bl?dnego rozpoznania natu ry adresata dzialania, ktos dziala moralnie dobrze a jednak m oralnie nieslusznie. Dziala j g.cy pozostaje w 6w czas bez w iny (innocens). Jednak brak w iny (zla moralnego) i (odpowiednio) poczuwania si? do niej zwi?ksza w takim w ypadku obiektywnie niebezpieczenstwo zagrozenia rzeczywistego dobra adresata dzialania.
Dlatego spraw a niezawodnosci kryteriow okreslania slusznosci dzialania
jest jednym z podstawowych problem ow i zadan etyki.
Odnosnie do determ inow ania m oralnej slusznosci dzialania wylonily
si? w etyce dwa przeciwstaw ne poglqdy: deontologizmu i teleologizmu.
W edlug ostatniego o m oralnej slusznosci dzialania decydujq wylacznie
jego dobro- lub zloczynne skutki dzialania. Stqd poglqd ten nazywa si?
rowniez konsekwencjalizm em lub utylitaryzm em . Deontologisci natom iast
utrzym ujq, ze przynajm niej w odniesieniu dp pew nych kategorii czynow
mozna zdeterm inowac ich slusznosc juz na podstawie ich tresci wew n?trznej, zwanej „przedm iotem ” (bonum et m alum ex obiecto), a nie dopiero
na podstawie ich konsekwencji, dzi?ki czemu odnosnym norm om tresciow ym przyslugiw alaby — kwestionowana zwykle przez teleologistow —
uniw ersalna waznosc. Mozliwosc rozwiqzania sporu wiqzac mozna z w yprecyzowaniem poj?cia skutku (konsekwencji) dzialania z jednej strony,
a z drugiej z ujaw nieniem zrodla przedmiotowej tresci („przedmiotu”)
czynu. Nie m a bowiem sprzecznosci pomi?dzy twierdzeniem , ze o slusz
nosci dzialania decyduje jego stosunek (dobro- lub zloczynne ltonsekwencje) wzgl?dem swego adresata (zgodnie z teleologizmem), a twierdzeniem ,
ze aksjologicznie uhierarchizow ana a zarazem niezm ienna i powszechna
n atu ra adresata z gory okresla obiektyw ny sposob preferencji pewnych
dzialan wzgl?dem drugich (zgodnie z deontologizmem) ze wzgl?du na
wszelkie mozliwe ich konsekwencj e. Inny bowiem sposob dzialania m usialby naruszac przedmiotowq stru k tu r? osobowego adresata i stac si?
tym sam ym aktem anty-afirm acji osoby. Zagadnienie powszechnej waznosci slusznosciowych norm m oralnych wiqze si? wi?c ze sprawq istnienia i poznawalnosci (stalej, czyli niezm iennej i powszechnej) n atu ry ludzkiej (prawomocnosci klasycznej antropologii filozoficznej) jako podstawy
wyznaczajqcej obiektyw ny i niezm ienny porzqdek w artosci (ordo bonorum ) i ty m sam ym obiektywnie ufundowanq zasad? okreslania ogolnych
regul slusznosci (zwlaszcza w w ypadku tzw. kolizji norm moralnych)
dzialania (ordo caritatis). Nie teleologiczna teoria slusznosci m oralnej
dzialania jako taka, lecz dopiero odrzucenie istnienia stalej natu ry ludzkiej (ewolucjonizm, koncepcja tzw. „natury ludzkiej o zmiennej tresci”)
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lub (i) mozliwosci jej poznania (agnostycyzm) umozliwia wi^c teleologistom kwestionowanie mozliwosci ogolnie waznych norm slusznosciowych
i opowiadania si§ za sytuacjonistycznym i intencjonalistycznym rozwiyzaniem problem u okreslenia slusznosci dzialania (najczesciej sprz^zonym
wspolczesnie z tzw. utylitaryzm em aktow, act-utilitarianism).
Stwierdzenie, ze normy moralnosci jest osoba, ujaw nia bezprzedmiotowosc sporu pomi^dzy autonomizmem i heteronom izmem w etyce. We
dlug autonomizmu norm a moralnosci czynow znajduje si^ w sam ym podmiocie dzialania i zalezy od podmiotu dzialania. Wedlug heteronomizmu
natom iast norm a moralnosci czynow jest poza podmiotem dzialania i nie
zalezy od podmiotu dzialania. Tymczasem osoba w roli norm y moralnosci
jest instancjy, ktora znajduje si^ zarowno w samym podmiocie dzialania:
wlasna godnosc osobowa dzialajycego jest dla niego zawsze (bezposrednio
lub posrednio, wylycznie bydz lycznie z innym i adresatam i dzialania)
przedmiotowy normy moralnosci, jak i poza nim: w kazdym innym osobowym i pozaosobowym adresacie dzialania. Rownoczesnie jednak osobo
wa godnosc jako norma moralnosci nie zalezy od podmiotu dzialania (ani
wlasna, ani cudza). Jest ona podmiotowi dana i zarazem m u zadana (juz)
w nim sam ym i we wszystkich innych osobach: dana jego poznaniu jako
przedm iot do odczytania i zadana jego wolnosci do zaafirmowania czynem milosci. W aspekcie ontologicznym jest ona normy w samym pod
miocie dzialania i z nim siQ bytowo utozsamiajycy, czyli wewn^trzny
(zgodnie z autonomizmem, a w brew heteronomizmowi), zas w aspekcie
epistemologicznym od podmiotu niezalezny, czyli obiektywny (zgodnie
z heteronomizmem, a w brew autonomizmowi). Spelnianie m oralnej powinnosci okazuje sie; dlatego wiernosciy obiektywnem u „porzydkowi
dobr” najscislej zwiyzany z wiernosciy sobie.
Moralna powinnosc dzialania nie ,,ima” sie podmiotu inaczej, jak
tylko poprzez jej uswiadomienie, czyli poprzez moralny samoswiadomosc.
Ujm uje ona czyn zarowno na tie godnosci osoby (powinnosc, dobroc mo
ralna), jak i na tie przedmiotowej stru k tu ry osoby (tresc powinnosci,
slusznosc moralna). Ty dwuwym iarowy swiadomos 6 podmiotowy m oralnej
powinnosci dzialania (ze powinienem, i co powinienem) nazywa si§ sumieniem w szerszym znaczeniu. Swiadomosc ta wyraza siQ najpelniej
wlasnym sydem podmiotu typu: „Powinienem spelnic taki oto czyn wo
bec O lub R”, przy czym symbol O moze wskazywac na dowolny konkretny osob$, grupQ osob bydz: klas^ osob, zas symbol R na dowolny
pozaosobowy byt konkretny — w obu przypadkach w aspekcie (przyslugujycej im obiektywnie samoistnej) wartosci. Syd taki to sumienie w scislym znaczeniu. W etycznej analizie sumienia akcentuje siQ na rowni to,
ze jest ono z jednej strony wlasnym aktem podmiotu, na mocy czego
podmiot sam si^ zobowiyzuje do okreslonego dzialania (samozaleznosc,
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autonomia, wykluczajqca utozsam ienie powinnosci m oralnej z naciskiem
na wol?, czyli heteronomi?), z drugiej zas strony, ze jest on aktem poznania podmiotu, czyli sqdem, na mocy ktorego podmiot sam uzaleznia si?
aktem wydania tego sqdu od stwierdzanej nim (w sposob co najm niej dom niem any) praw dy o rzeczywistej w artosci osob lub rzeczy (samozaleznosc
dzi?ki samouzaleznieniu si? od prawdy, wykluczajqca utozsamienie autonomii podm iotu z jego samowolq). W ten sposob sum ienie jako jedyne (si?gajqce bezposrednio w n?trza podmiotu) zrodlo samoinformacji o zgodnosci
wlasnego dzialania z przedmiotowq norm q moralnosci staje si? tejze nor
m y podmiotowym obrazem, czyli subiektywnq (subiektywnie ostateczna)
normq moralnosci. Podmiot nie posiada bowiem innej mozliwosci uzgodnienia wlasnego dzialania z obiektywnq normq moralnosci, jak tylko
uzgadniajqc je z wlasnym rozpoznaniem stosunku swego dzialania do tej
normy. Kierowanie si? sum ieniem staje si? dla podmiotu jedynym sposobem kierow ania sobq w swietle „praw dy o dobru” (kierowania si? praw dq). W yplywa stqd wniosek o m oralnej powinnosci dzialania zawsze
w zgodzie z (wlasnym) sumieniem.
Podmiot, zdany na „informacj? w lasnq” swego sumienia, nie jest przez
nie z rownq wartosciq poznawczq inform owany o wszystkich m oralnie
waznych elem entach swego dzialania. Niezawodnie sum ienie inform uje
0 powinnosci afirm ow ania osoby dla jej godnosci (prasumienia) oraz o tym,
czym w danym w ypadku podmiot podejm ujqc odnosne dzialanie chce, czy
tez nie chce (intencja, zamiar) nim afirm ow ac adresata swego dzialania
1 po to wlasnie dzialanie podejm uje (niezawodnie wazna inform acja o do
bru lub zlu m oralnym dzialania). Natomiast inform acja sum ienia na tem at
slusznosci m oralnej dzialania nie wyklucza bl?du. Stqd dzialanie zgodne
z sum ieniem g w arantuje podmiotowi m oralnq dobroc dzialania i tym
samym zabezpiecza go przed zlem m oralnym , lecz tylko w sposob dom niemany zabezpiecza go przed dzialaniem m oralnie nieslusznym. Dlatego
staly obowiqzek kontroli i doskonalenia diagnoz sum ienia jako „norm y
norm ow anej” (norma normata) w aspekcie slusznosci dzialania w swietle
obiektywnej norm y moralnosci jako ,,norm y norm ujqcej” (norma normans), w yrazajqcy si? zwlaszcza troskq o coraz gl?bsze poznanie osoby
ludzkiej (szczegolowe nauki antropologiczne, filozofia i teologia cziowie
ka), w sposob nieodzowny dopelnia obowiqzek dzialania zawsze zgodnie
z sumieniem. Scisle powiqzanie dobra moralnego dzialania z jego slusznosciq (domniemanie slusznosci dzialania stanowi w arunek konieczny —
i test — dobroci m oralnej dzialania) oraz metodologiczne podporzqdkow anie sum ienia jako norma normata norm ie osoby ludzkiej jako norma
normans ujaw nia bezprzedmiotowosc sporu pomi?dzy przedstawicielami
tzw. etyki usposobienia (ethica benevolentia, Gesinnungsethik, intencjonalizm) a przedstawicielami tzw. etyki skutku (ethica benevolentia,
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Erfolgsethik, utylitaryzm ). Etyke, przez wyci^zaj^cq (usuwajqc^) t§ opozycjs okresla si^ niekiedy m ianem etyki odpowiedzialnosci (ethica benevolentiae beneficientis, Verantw ortungsethik, personalizm integralny).

METODA

Sumienie jako subiektywna norm a moralnosci wskazuje cala sw$
strukturq na obiektywn^ normQ moralnosci ujawniajqc swoj znakowy
(medialny) charakter, dzi^ki czemu stanowi ono dla podmiotu dzialania
rolQ najblizszego zrodla inform acji m oralnej. W tym ze charakterze pelni
ono jednak rowniez rol§ podstawowego zrodla poznania dla etyki i kryterium legitym acji jej twierdzen. Rola ta jest zr 6znicowana w zaleznosci
od roznych aspektow przedm iotu etyki, ktore ujawniajqc si$ jako odr^bne
dzi^ki sumieniu rownoczesnie m aja swoj odpowiednik poznawczy w niesprowadzalnych do siebie wym iarach samego s^du sumienia: powinienem.
Sqd ten obok istotowego dlan w ym iaru stwierdzania powinnosci (dobra)
posiada scisle zwi^zany z poprzednim w ym iar slusznosci, czyli okreslania
tresci tego, co powinne i wreszcie podstawowy dla obu poprzednich w y
m iar egzystencjalny, czyli stwierdzania realnosci powinnosci moralnej
dzialania. Trojaspektowosc powinnosci m oralnej jako przedm iotu etyki
i odpowiadajqca jej trojwymiarowosc sumienia jako sqdu o powinnosci
m oralnej rozstrzygajq o strukturze metodologicznej etyki (teorii etycznej).
W pierwszym przypadku sum ienie pelni rol^ bezposredniego zrodla
poznania powinnosci m oralnej (bgdz dobra moralnego) i zarazem doswiadczaln^ podstaw^ jego metodologicznej prawomocnosci. W doswiad
czeniu powinnosci m oralnej sumienie odslania rownoczesnie (mniej lub
bardziej wyraznie) godnosc osoby ludzkiej lub wartosc wsobn^ rzeczy ja
ko bezposrednie zrddlo i wspolmiernq podstaw^ przedmiotowq powin
nosci moralnej. Na t^ podstaw^ sum ienie w skazuje wprost, zwlaszcza zas
pod naporem pytania: dlaczego powinienem? W tym aspekcie sum ienie
stanowi doswiadczalny punkt wyjscia oraz doswiadczaln^ podstaw^ formulowania naczelnej zasady etycznej w rodzaju: Osobie od osoby nalezna
jest afirm acja (wszystkiemu, co wartosciowe, nalezna jest od osoby afirmacja), zwanej niekiedy prasum ieniem (lub synterezq). W tym sam ym
aspekcie etyka okazuje si^ dyscyplin^ epistemologicznie i metodologicznie
autonomiczn^ (czyli niezalezna od innych, rowniez od filozofii i teologii).
W drugim wypadku sum ienie uzalezniajqc trafnosc i waznos 6 w lasnycn diagnoz od trafnego rozpoznania przedmiotowej stru k tu ry osoby
ludzkiej wskazuje na zdroworozsadkow^ lub naukowq wiedze o czlowieku,
czyli antropologi^: szczegolowa, filozoficzn^ lub teologiczn^, jako na w lasciwe zrodlo i podstaw^ waznosci wszelkiej wiedzy o slusznosci m oralnej
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post^powania. Od wartosci poznawczej wynikow danego typu antropologii zalezy tedy wartosc poznawcza form ulowanych na ich podstawie slusznosciowych norm i ocen ogolnych w etyce oraz szczegolowych i konkretnych w praktyce zycia (,,zlota regula”). Sumienie (wskazujyc na antropologi§ jako na instancj^, od k t 6rej metodologicznie zalezy trafnosc jego
w lasnych i wszelkich innych diagnoz w aspekcie slusznosci dzialania)
jest przy tym instancjy, ktora na antropologii jako na metodologicznie
nadrzedny wzgl^dem siebie instancjy naprowadza w sposob wylyczny.
Dzieje si$ to pod naporem pytania: dlaczego to powinienem? Styd niezastypiona i pod tym wzgl^dem donioslosc sum ienia dla charakterystyki
stru k tu ry metodologicznej etyki, czyli w wym iarze, w ktorym jego role
sprowadza si^ niekiedy wylycznie do aplikowania ogolnej reguly slusznosciowej do szczegolowego lub konkretnego przypadku (sylogizm praktyczny). W aspekcie form ulowania i uzasadniania ogolnych twierdzen
0 slusznosci dzialania etyka okazuje si§ wi^c dyscypliny metodologicznie
podporzydkowany antropologii. Determ inacja tresci norm slusznosciowych
1 ich rangi poznawczej jest uzalezniona od tresci i charakteru metodologicznego te j antropologii, z ktorej etyka czyni uzytek w danej dziedzinie.
Spraw a ta jest wazna zwlaszcza dla wyodr^bnienia etyki ogolnej i szczegolowej oraz charakterystyki metodologicznej tw ierdzen etyki szczegolowej.
W trzecim w ypadku sum ienie jako syd podmiotu: powinienem —
stwierdza faktycznie, choc w sposob niezreflektowany, realny przedmiotowosc powinnosci m oralnej (a nie jej poczucia tylko), dzi^ki czemu sad
ten okazuje si$ rownoczesnie sadem egzystencjalnym typu: „powinnosc...
je st”. Styd pelna analiza powinnosci m oralnej dzialania jako przedm iotu
etyki domaga si^ od sam ej etyki z jednej strony analizy sposobu istnienia powinnosci m oralnej, a z drugiej — jego ostatecznego w yjasnienia,
czyli zabiegow m etafizykalnych. Rola sum ienia poza sam ym ujaw nieniem
egzystencjalnego w ym iaru powinnosci polega tu na naprowadzaniu na
odpowiedniy instancjy zdolny ostatecznie w yjasnic fakt powinnosci mo
ralnej. Sum ienie bowiem ujaw nia co praw da istnienie powinnosci m oral
nej jako bezposrednio ugruntow ane (,,nadbudowane”) na realnosci osoby
ludzkiej. Istnienie osoby okazuje sie jednak samo niekoniecznie zwiyzane
ze stru k tu ry osoby ludzkiej i dlatego domaga si§ dalszej analizy zdolnej
ostatecznie w yjasnic problem istnienia czlowieka. To tlum aczy m.in. fakt
pojawienia si§ pytan ostatecznosciowych typu: dlaczego w ogole cokolwiek
powinienem? —rodzycych si§ pomimo oczywistosci doswiadczenia, z jaky
sum ienie stwierdza wprost: powinienem. Analiza m etafizyczna, wylycznie
w spolm ierna do tego rodzaju pytan, okazuje, ze zaistnienie i istnienie
osoby tlum aczy si§ niesprzecznie jedynie nieprzerw any interw encjy
stworczy osobowego Absolutu istnienia, natom iast sam akt interw encji
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stworczej Absolutu tlum aczy siq niesprzecznie jedynie Jego milosciq.
W ten sposob osoba, instancja przez swg godnosc bezposrednio moralnie
powinnosciotworcza, okazuje siq ostatecznie powinnosciotworcza jako „teofania”, czyli jako „m iejsce” szczegolnego uobecnienia si§ i objawienia
godnosci osobowego Absolutu istnienia i milosci. Akt milosci jako akt
afirm acji naleznej osobie od osoby dla jej godnosci okazuje siq w swym
najgl^bszym wym iarze aktem religijnym . Natomiast etyka jako teoria
przechodzqca od ujasnienia swego przedmiotu, jakim jest powinnosc mo
ralna dzialania (fenomenologia moralnosci), do jego ostatecznego w yjasnienia, staje siq metafizykg (teologiq naturalnq) moralnosci. Zakorzenienie godnosci osobowej czlowieka w godnosci osobowego Absolutu ujaw nia ostateczny w ym iar norm y moralnosci, a zarazem ostateczne podstawy
bytowe przedm iotu etyki: powinnosci m oralnej dzialania i wreszcie pelny
sens etyki jako teorii tego przedmiotu. Homo homini sum m um bonum
okazuje siq ostatnim slowem etyki, ktora w punkcie wyjscia okresla
swg identycznosc jako teoria przez to, ze jej przedmiotem jest doswiadczalnie stwierdzalna w sum ieniu powinnosc afirm ow ania osoby przez
osobq z uwagi na przyslugujqcg jej godnosc. Intencja i motywacja dzia
lania moralnego nie tracgc wiqc niczego ze swej pierw otnej, ujawnionej
w sumieniu, swoistosci, uzyskujg — dziqki ujaw nieniu metafizycznej
perspektyw y powinnosci m oralnej dzialania — nieosiggalnq poza ta perspektywq glqbiq. Na tej plaszczyznie rozwiqzuje siq rowniez problem roli
autorytetu w moralnosci i etyce, w szczegolnosci zas problem stosunku
powinnosci m oralnej do nakazu, ktorego autorem jest najwyzszy z mozliwych, a zarazem tozsamy z osobowym Absolutem istnienia i milosci. Jego
nakaz funkcjonuje w moralnosci jako apel godnosci osoby o afirm acji
przejm owany przez sum ienie jako powinnosc afirm ow ania jej bez wzgledu na cokolwiek innego poza jej godnosciq. Spelnienie tej powinnosci
okazuje siq rownowazne spelnieniu nakazu moralnego Prawodawcy, co
najm niej w sposob nieswiadom y („anonimowo”). Ujaw nienie metafizycz
nej perspektyw y powinnosci m oralnej w etyce dokonuje si§ jednak zawsze
poprzez wydobywanie wlasnych zasobow sum ienia bqdz jako doswiadczalnego zrodla ujqcia m oralnej powinnosci, bgdz jako czynnika naprowadzajgcego w sposob wylgczny na w arunki konieczne jej istnienia i zrozumialosci (tozsamosci) jej swoistej integralnej zawartosci. Stgd upraw nione jest rozroznienie etyki sumienia i etyki m etafizycznej z jednej
strony, a z drugiej tzw. etyki niezaleznej i etyki religijnej, natom iast ich
przeciwstawianie sobie na zasadzie dysjunkcji wylqczajqcej jest metodologicznie bezpodstawne.
Chrzescijanskie objawienie i teologia chrzescijanska dodaje, ze ostatnie slowo etyki (czlowieka) na tem at godnosci czlowieka nie jest ostat
nim slowem Boga o godnosci czlowieka. Wedlug objawienia okazjq do
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wypowiedzenia tego slowa dal Bogu czlowiek czynem negacji powinnosci
m oralnej dzialania, o czym inform uje znowu sumienie jako o fakcie doswiadczalnie stwierdzalnym . Sumienie staje si$ mianowicie doswiadczalnym punktem wyjscia dla refleksji etycznej odmiennego (niz dotqd) typu
metodologicznego rowniez jako swiadek dramatycznego rozdarcia w podmiocie dzialania, k to ry niejednokrotnie wiedzqc i uznajqc, co powinien
czynic, z wlasnego w yboru nie dziala tak, jakby dzialac mogl i powinien.
Stan negowania aktem wolnosci tego, co czlowiek afirm uje aktem pozna
nia, uwlacza godnosci osoby ludzkiej i bywa okreslany nazwq moralnego
upadku czlowieka (wyobcowanie czlowieka, alienacja). Konstatacja tego
faktu nasuw a pytanie: w jaki sposob ten stan rzeczy przezwyci^zyc lub
w jaki sposob m u skutecznie zapobiegac? P ytaniem tym zostaje ukonstytuowana problem atyka m oralnego wyzwolenia (zbawienia) czlowieka
(soteriologia etyczna) pozostajqca w bezposrednim zwiqzku z problemem
istoty i zrodel m oralnego zla (upadku) czlowieka. Trafna diagnoza mo
ralnego upadku czlowieka oraz wskazanie jego rzeczywistego zrodla jest
w arunkiem nieodzownym dla sform ulowania podstawowej zasady m oral
nego wyzwolenia czlowieka. Etyka personalistyczna nie widzi mozliwosci
wlasciwego sformulowania, a tym bardziej rozwiqzania problem u soteriologii etycznej, poza zwroceniem uwagi na elem enty, ktore od wewnqtrz
ksztaltuje czlowieka w jego istocie jako suw erenny byt osobowy (samostanowienie) zalezny w swym istnieniu od stworczej milosci osobowego
Absolutu (autonomia w Bogu) przyznajqc znaczenie podrz^dne tylko zewn^trznym, zwlaszcza zas m aterialno-ekonom icznym uwarunkowaniom
zycia i wspolzycia ludzkiego. Objawienie chrzescijanskie, nawiqzujqc do
doswiadczalnej oczywistosci m oralnego upadku czlowieka (por. O w i d i u s z : Video meliora proboque deteriora sequor), jest w swej zasadniczej osnowie interw encjq milosci Boga w los upadlego m oralnie czlo
wieka z zam iarem stworzenia dlan szansy m oralnego wyzwolenia bez
naruszenia jego wolnosci. Szansy t$ Bog stw arza czlowiekowi mobilizujqc
go ,,przekonujqcq mocq Milosci” (Flp 2, 1), ktora w tym celu dokonuje
aktu wcielenia (V erbum Caro) i podejm uje si§ roli moralnego wybawcy
czlowieka, jego Odkupiciela (Redemptor hominis).

