
Rozdział I 

ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 

§ 1. Etyka — przedmiot i 
stanowiska 

Słowo „etyka" pochodzi od greckiego słowa ethike i oznacza moralność 

(ethikos to moralny, etyczny, od ethos — zwyczaj, obyczaj). Etykę jako trzeci 

dział — obok fizyki i logiki — wprowadził do starożytnej filozofii Arystoteles 

(384-321 p.n.e.)- Nazywał ją filozofią praktyczną. 

Nagromadzone przez wieki niezwykle bogate refleksje na temat moralności, 

warunkujących je czynników i skutków, które poglądy moralne wywołują, spowo-

dowały, że nazwa „etyka" obrosła w wiele znaczeń, nie zawsze ze sobą zbieżnych. 

W różnych kierunkach myśli filozoficznej i humanistycznej zagadnienia etyczne są 

rozmaicie przedstawiane i nierzadko odmiennie interpretowane, ale kwestie te 

zostaną w tym tekście co najwyżej zasygnalizowane. Wystarczy powiedzieć, że 

współcześnie mianem etyki określa się ogół (całokształt) refleksji nad moral-

nością, nad doktrynami etycznymi i poglądami moralnymi, nad wartościami, 

normami i ocenami etycznymi. 

Głównym pojęciem, którym posługuje się etyka we wszystkich jej działach 

i zagadnieniach szczegółowych, jest „moralność". Pojęcie to, podobnie jak jego 

pochodne („moralny", „moralnie", „niemoralny", „niemoralnie" i złożenia, z któ-

rymi one występują), jest nieostre i wieloznaczne. Powodem tego jest kilka 

okoliczności. Otóż zazwyczaj, kiedy o kimś mówimy, że jest „moralny"" lub 

„niemoralny", przypisujemy mu pewne dyspozycje (skłonności, nastawienia) psy-

chiczne lub behawioralne (np. prawdomówność, lojalność czy szczerość, albo 

kłamliwość, nielojalność, nieszczerość). Kiedy indziej za moralne uchodzi w poto-

cznym rozumieniu wszystko to, co nie jest niemoralne. Skoro np. tchórzostwo czy 

okrucieństwo są niemoralne, bo taka jest powszechna opinia, to moralne są odwaga 

i dobroć. Analogicznie, to co moralne jest w potocznym słownictwie przeciw-

stawiane temu, co uchodzi za nieobyczajne, nieprzystojne, nieprzyzwoite, wyzy-

wające czy wulgarne. Wreszcie, moralne jest to, co ma wartość umoralniającą czy 

moralizatorską, jak np. przypowieści moralne czy maksymy moralne. 
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Przykłady te pokazują, że słowo „moralność" bywa używane w dwóch 

zasadniczo odmiennych znaczeniach: w sensie opisowym, aksjologicznie neutral-

nym, i w znaczeniu ocennym, wartościującym. Odróżnienie tych dwóch znaczeń 

w różnych kontekstach, w jakich występuje słowo „moralność", nie zawsze jest 

łatwe. 

W sensie opisowym (aksjologicznie neutralnym) moralność oznacza dominu-

jące w danej epoce i środowisku społecznym przekonania o tym, jakie po-

stępowanie jest moralnie właściwe (moralnie nakazane), a jakie jest niewłaściwe 

(moralnie niepożądane), co jest moralnie dozwolone, a co niedozwolone, co jest 

moralnym obowiązkiem (powinnością) człowieka, a co nim nie jest itp. W sensie 

wartościującym natomiast moralne jest to, co na gruncie określonego systemu 

etycznego jest oceniane moralnie dodatnio, a co moralnie ujemnie, co jest 

uznawane za absolutne dobro etyczne, co powinno być pożądanym celem ludzkich 

dążeń itp. W takim wartościującym znaczeniu stwierdza się np., że „prawdziwą 

moralnością" jest „moralność postępu" albo „moralność wyrażająca Ducha Naro-

du", albo „moralność czci dla życia", albo też „moralność powszechnej życzliwo-

ści i altruizmu". 

Dla starożytnych filozofów etyka była nie tylko wiedzą o postępowaniu 

człowieka, o pobudkach jego czynów i jego charakterze, lecz wiedzą o wa-

rtościach wszystkich w ogóle rzeczy, które istnieją w świecie. Utożsamiano 

ją więc z teorią wartości, czyli — w dzisiejszym rozumieniu — z aksjologią 

ogólną. 

W ciągu wielu wieków rozwoju myśli etycznej różnym autorom (a wśród nich 

głównie filozofom) bardziej chodziło o normatywne ustalenie, co jest rzeczywistą 

(immanentną) wartością moralną, jak ona istnieje i jak można ją poznać, niz 

o systematyczny opis tego, co dla ludzi jest wartością, do czego ludzie dążą, czego 

starają się unikać, jakich norm moralnych przestrzegają, jakie oceny formułują, 

jakimi wartościami etycznymi w życiu się kierują itd. 

W czasach antycznych etyka zajmowała się głównie tym, jak osiągnąć szczęś-

cie i jak unikać cierpień. Od wczesnego średniowiecza głównym przedmiotem 

zainteresowań etyki było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak najpewniej 

zasłużyć na zbawienie wieczne. Etyka czasów nowożytnych zajmowała się przede 

wszystkim tym, jakie są powinności człowieka i jak zmieniać świat, aby ograni-

czyć wyzysk, nędzę, bezrobocie i poddaństwo. Notabene, te szlachetne zamysły 

zaowocowały w pierwszych dekadach XX stulecia swoim przeciwieństwem: 

stalinizmem, faszyzmem i hitleryzmem — systemami totalnego terroru, które 

okazywały bezprzykładna pogardę dla elementarnych wartości etycznych. 

W dobie obecnej etycy debatują o tym, jak żyć bez stresów, jak czerpać 
zadowolenie z najrozmaitszych — dobrych i złych — doświadczeń życiowych, jak 
układać współżycie między ludźmi, by było ono wolne od wojen, terroru, głodu, 
wyzysku i przesądów. Problemem, który ciągle powraca w dyskusjach etycznych. 
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jest kwestia tego, czy ogólne i szczegółowe zasady etyczne, dotyczące różnych 

zawodów, ról i pozycji społecznych, należy przekładać, i ewentualnie w jakim 

zakresie, na postanowienia o charakterze kodeksowym. Innymi słowy, czy reguły 

etyczne powinno się, na podobieństwo przepisów prawnych, kodyfikować w ra-

mach „kodeksów etycznych". 

Rozumienie etyki, jak świadczą powyższe uwagi, jest bardzo szerokie, a prob-

lemy, które się na nią składają, są rozległe i bywają rozmaicie przedstawiane. 

Abstrahując od ogromnego zróżnicowania zakresu przedmiotowego etyki, 

można przyjąć za Marią Ossowską (1896-1974), że w etyce zawierają się 

następujące zagadnienia: 

• moralistyka, czyli rozmaitego rodzaju pouczenia moralne (bądź uczciwy, 

szanuj starszych, nie obmawiaj, bądź lojalny, bądź prawdomówny itp.), 

• rozważania nad naturą moralną człowieka, np. nad tym, jaki z natury 

jest człowiek:  czy przeważa  w nim skłonność do egoizmu,  czy raczej   do  

altruizmu, czy słuszniejsza jest dewiza homo homini lupus est, czy też homo 

homini frater est, 

• analizy doktryn etycznych, które zostały w toku dziejów sformułowane (np. 

doktryny stoików, epikurejczyków, tomistów, marksistów, przedstawicieli egzys- 

tencjalizmu, postmodernizmu), oraz zasad i norm postępowania uznawanych za 

etycznie właściwe (pożądane), 

• analizy kodeksów etycznych formułowanych w różnych czasach i w róż 

nych profesjach, 

• empiryczne badania nad moralnością, a więc socjologiczne, psychologicz 

ne, antropologiczne i historyczne studia na temat tego, co ludzie w danej epoce 

i w danej kulturze uważają (bądź uważali w przeszłości) za moralne, za dobre i złe, 

słuszne i niesłuszne, sprawiedliwe i niesprawiedliwe itd. 

W języku potocznym i w niektórych opracowaniach etyka jest utożsamiana 

z moralnością albo z nauką o moralności. Jest to spowodowane tym. że słowa 

(orzeczniki) „etyczny" i „moralny" są w użytku powszechnym traktowane zamien-

nie. Kiedy ktoś powiada, że „Jan postępuje etycznie", a ktoś inny, że „po-

stępowanie Jana jest moralne", to dwa te stwierdzenia traktuje się jako równo-

znaczne lub niemal tożsame. Wszelako stawianie znaku równości między etyką 

a moralnością (nauką o moralności) nie jest uzasadnione. Sądy (normy, oceny) 

etyczne nie pokrywają się bowiem z sądami (normami, ocenami) moralnymi. 

Pierwsze mają charakter normatywny, drugie natomiast opisowy. Sąd etyczny, 

który głosi, że „pomaganie bliźnim w potrzebie jest obowiązkiem każdego 

człowieka", nie jest tożsamy z sądem moralnym, który powiada, iż ..ludzie 

powszechnie uważają, że dobrze postępuje ten, kto udziela pomocy bliźniemu 

w potrzebie". 

We współczesnych ujęciach cała problematyka etyki rozpada się na trzy 

główne działy: etykę normatywną, etykę opisową (czyli naukę o moralności) 

i metaetykę. 
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Etyka normatywna, często utożsamiana z etyką jako taką, jest dyscypliną 

filozoficzną, która zajmuje się przede wszystkim formułowaniem i uzasadnianiem 

reguł postępowania oraz analizą norm, ocen i innych wypowiedzi etycznych. Jest 

przeto dyscypliną normatywno-oceniającą. 

Stawia się w niej takie problemy, jak: 

• czy istnieje i czym jest najwyższe dobro (summum bonum) i jak można je 

poznać, 

• jakie jest powołanie człowieka i co powinno być celem ludzkich dążeń, 

• co to jest szczęście, 

• na czym polega odpowiedzialność moralna, 

• co powinno być przedmiotem oceny etycznej: czy czyn jako taki, czy  

motywy, jakie towarzyszyły sprawcy, czy skutki czynu, czy też wszystkie te  

elementy łącznie. 

W ramach etyki normatywnej tworzone są różne systemy etyczne (przy-

kładem mogą być: etyka kantowska, etyka Gandhiego, etyka katolicyzmu, etyka 

niezależna Tadeusza Kotarbińskiego itp.), poszukuje się dla nich uzasadnień, 

konstytuujących je wartości itd. Etyka normatywna stara się ponadto znaleźć 

odpowiedź na pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby dane działanie 

mogło być uznane za spełniające wymogi etyczne. Rozważa się także problem 

odpowiedzialności moralnej, powinności moralnej, wolnej woli, obowiązku mora-

lnego itp. 

Etyka opisowa, czyli nauka o moralności, zwana także niekiedy etologią, 

zajmuje się badaniem moralności jako takiej (norm, ocen, wartości uznawanych 

przez ludzi za moralne), docieka, jak kształtują się poglądy moralne, jaką 

odgrywają rolę w stosunkach międzyludzkich, jakie są przyczyny uznawania 

jednych, a nieuznawania innych poglądów moralnych, pod wpływem jakich 

czynników poglądy te ulegają zmianie itp. W dziedzinie etyki opisowej pode-

jmowane są głównie badania socjologiczne, psychologiczne i historyczne. 

W socjologii moralności wyodrębnia się trzy główne grupy zagadnień: 
• środowiskowe zróżnicowanie przekonań moralnych, 

• społeczne uwarunkowania moralności (wpływ uwarstwienia, podziału pracy, 

dominującego systemu własności, struktury rodziny i tym podobnych czynni  
ków — na moralność), 

• związek moralności z innymi dziedzinami życia społecznego (gospodarką, 
polityką, religią, prawem). 

Na psychologię moralności składają się takie- zagadnienia, jak: 

• psychologiczne uwarunkowania sądów i przekonań moralnych, w tym kwes 

tia motywów, rządzących wypowiadanymi pochwałami i naganami moralnymi, 

tolerancją i rygoryzmem moralnym, 

• psychospołeczne czynniki, motywujące do postępowania moralnego i niemo 

ralnego, takie jak: empatia, życzliwość, bezinteresowność, autorytaryzm, zawiść. 
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• przeżycia specyficznie moralne, takie jak: zmysł moralny, ślepota moralna 

(moral insanity), godność, poczucie powinności i poświęcenia, szlachetne (tj. 

bezinteresowne) oburzenie, wyrzuty sumienia itp., 

• uczucia i stany psychiczne oceniane moralnie dodatnio i ujemnie, takie jak: 

miłość, współczucie, zazdrość, wdzięczność, pogarda itp., 

• etapy rozwoju moralnego człowieka, uczenia się norm moralnych i postępy 

w ich internalizacji, 

• wzory osobowe i typologie moralne, np.: świętego, bohatera, wynalazcy, 

buntownika, heretyka, konformisty, nonkonformisty, oportunisty, dewianta, rebe- 

lianta itp., 

• zjawiska z zakresu patologii moralności, takie jak: ślepota moralna, dualizm 

moralny, skrajny makiawelizm („po trupach, byle do celu"), chorobliwe skrupuły 

moralne itp. 

Mnóstwa świetnych, barwnych opisów rozmaitych typów morajnych ludzi 

i przejawów patologii moralnej dostarcza literatura piękna. Makbetu Szekspira 

jest wzorem człowieka opętanego rządzą władzy, dla której staje się zbrodniarzem. 

Tytułowy bohater Idioty Fiodora Dostojewskiego postępuje aż do absurdu kon-

sekwentnie w imię zasady miłości bliźniego. Józef K. z Procesu Franza Kątki, 

niejako wbrew sobie, kieruje się doprowadzonym do skrajności poczuciem obo-

wiązku. Obcy, czyli Mersault, Alberta Camusa jest człowiekiem, który sądzi, 

że można się znaleźć poza dobrem i złem. Lord Jim Józefa Conrada trawiony 

jest lękiem przed samowiedzą i dojmującym pragnieniem potwierdzenia własnej 

godności i nagle z człowieka mężnego staje się tchórzem. Te literackie przykłady 

różnych typów moralnych ukazują bogactwo zagadnień składających się na 

psychologię moralności. 

Historia moralności zajmuje się głównie zmiennością poglądów, ocen 

i norm moralnych, dziejami podzielanych powszechnie przekonań moralnych, 

historią aprobowanych i dezaprobowanych etycznie sposobów postępowania 

w różnych społeczeństwach i warstwach społecznych oraz tym podobnymi 

kwestiami. 

Metaetyka, jako trzeci główny dział etyki, ukształtowała się stosunkowo 

późno, bo w XX wieku. Zajmuje się logiczną analizą języka etyki, a więc opisem 

znaczenia terminów etycznych (dobra, zła, godności, sprawiedliwości itp.), ich 

funkcją w języku (kognitywną, ekspresyjną, imperatywną lub jakąś inną), sposoba-

mi definiowania terminów etycznych, zagadnieniem prawdy w etyce (a więc tym, 

czy sądy etyczne są zdaniami w sensie logicznym) oraz sposobami uzasadniania 

ocen, norm i wartości etycznych. 

Trzema rodzajami wypowiedzi etycznych, które są najczęściej przedmiotem 

analiz logicznych, semantycznych i syntaktycznych, są: 

• zdania opisowe (np. „każdy człowiek stara się unikać hańbiących go czynów 

i wyrzutów sumienia"), 

• oceny (np. „lepiej krzywdy doznać, niż ją wyrządzić"), 
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• normy (np. „jeśli chcesz być szanowany przez ludzi, powinieneś dotrzymy-
wać zobowiązań i danego słowa"). 

Jednym z zasadniczych problemów metaetyki jest również pytanie o to, 

w jakich wzajemnych relacjach pozostają do siebie wypowiedzi etyczne, kiedy są 

one ze sobą sprzeczne, a kiedy konfliktowe. 

We współczesnej metaetyce zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska: 

kognitywizmu i emotywizmu. Kognitywizm uznaje, że zdania zawierające terminy 

etyczne (dobro, zło, słuszność, sprawiedliwość itp.) mają charakter poznawczy, 

można więc dowodzić ich prawdziwości lub fałszywości. Dowodzenie (uzasad-

nianie) to może przebiegać wedle schematu naturalistycznego. a więc według 

takich samych procedur, jakie są stosowane w naukach empirycznych, albo według 

schematu intuicjonistycznego. W tym drugim wypadku poszukiwanie prawdziwo-

ści lub fałszywości wypowiedzi etycznych odwołuje się do poznania intuicyjnego. 

bezpośredniego, będącego intelektualnym oglądem treści pojęciowych (np. intuicja 

kąta prostego czy dobra) albo też własnych stanów (aktów) świadomościowych. 

Intuicjonizm, którego jednym z bardziej znanych przedstawicieli był Henri 

Bergson (1859-1941), zakłada, że człowiek posiada jakąś wewnętrzną zdolność 

(zmysł moralny czy właśnie etyczną intuicję), która pozwala mu stwierdzić, co jest 

dobre a co złe moralnie. Notabene, przeniesiony na teren matematyki intuicjonizm 

doprowadził m.in. do zanegowania zasady wyłączonego środka (skoro bowiem 

„przedmioty" matematyczne są konstruktami umysłu, przeto z dwóch zdań sprze-

cznych obydwa mogą być prawdziwe albo fałszywe). 

Emotywizm z kolei głosi, że sądy etyczne są tylko wyrazem osobistych, 

subiektywnych doznań, preferencji i ocen, które nie są i nie mogą być poparte 

żadnymi logicznymi i empirycznymi racjami. Sądy te nie mogą być ani prawdziwe, 

ani fałszywe, ponieważ — jak dowodził rzecznik tego stanowiska Alfred J. Ayer 

(1910-1989) — nie stwierdzają niczego obiektywnie istniejącego, o niczym nie 

komunikują. Są jedynie sprawozdaniem z przeżywanych stanów emocjonalnych. 

Dlatego bezowocna musi okazać się próba rozstrzygnięcia podstawowych kont-

rowersji etycznych. Można je co najwyżej opisywać przez np. wskazanie, do czego 

dążą strony sporu, co jest jego przedmiotem, co go wywołało, jaki będzie jego 

prawdopodobny skutek. W każdym sporze dąży się do jego rozstrzygnięcia 

i zakończenia albo przynajmniej do rozszerzenia wiedzy o jego przyczynach. 

przebiegu, potencjalnych rezultatach. W duchu takich i podobnych postulatów inny 

czołowy przedstawiciel emotywizmu Charles L. Stevenson (1908-1979) starał się 

ustalić, w jaki sposób w potocznych wypowiedziach i konwersacjach ludzie 

używają terminów etycznych. 

Rozbieżności między kognitywizmem a emotywizmem wynikają z nie zawsze 

wyrażanych wprost odmienności poglądów na wiele kwestii ontologicznych i epi-

stemologicznych, m.in. na naturę ludzką. Kiedy założenia konstytuujące odmienne 

stanowiska nie tylko nie mają żadnych elementów wspólnych, lecz diametralnie się 

od siebie różnią, wtedy spór między nimi jest w istocie nierozstrzygalny. 
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W etyce jest to tym widoczniejsze, że terminy, którymi się posługują przed-

stawiciele różnych orientacji etycznych, mają silniejsze lub słabsze zabarwienie 

perswazyjne i ocenne, a w zależności od sposobu, w jaki są używane i w jakim 

kontekście występują, wywołują odmienne reakcje emocjonalne. To nonsens 

uznawać, że orzeczniki ocenne stwierdzają jakiś stan rzeczy, który jakoby jest albo 

prawdziwy, albo fałszywy — powiadają krytycy kognitywizmu. Czy podstawowe 

problemy etyki można zredukować do sfery uczuć, doznań i przeżyć psychicz-

nych? — pytają z kolei krytycy emotywizmu. 

Zastanawiając się nad tymi i podobnymi dylematami niektórzy współcześni 

etycy dochodzą do wniosku, że znaczna część rozważań etycznych jest pobawiona 

wartości poznawczej. Dlatego tradycyjną etykę, w której dominowały abstrakcyjne 

rozważania, logiczno-językowe analizy, spekulatywne konstrukcje teoretyczne 

i psychologizujące wywody należy zastąpić — jak dowodzi np. Alisadair Mcln-

tyre — etyką zajmującą się codziennością człowieka, jego powinnościami jako 

jednostki autonomicznej i jako obywatela oraz tym, jakie cnoty powinien kul-

tywować. 

Niezależnie od dyskusji toczonych w ramach zagadnień metaetycznych, pomi-

jając także różne wątki uboczne, tematy podejmowane incydentalnie i kwestie, 

które nie spotkały się z szerszym rezonansem, w dziejach myśli etycznej można 

wyodrębnić, jak to wykazała Maria Ossowska, trzy podstawowe nurty. 

Nurt nazywany higieną życia duchowego obejmuje dociekania na temat tego, 

jak żyć szczęśliwie, jak unikać cierpień, jak w różnych okolicznościach życia 

zachować spokój ducha, znosić mężnie przeciwności losu i nadzwyczajne łaski 

fortuny. W historii myśli etycznej formułowano na ten temat różne rady, recepty, 

zalecenia i przestrogi. Starożytni stoicy zalecali np., by wszystko, co od nas nie 

zależy, traktować jako pozbawione wartości. Najwyższą cnotą jest niczego nad-

miernie nie pragnąć i niczego nie unikać. Mędrca cechuje spokój ducha, powściąg-

liwość i nieczułość na cierpienia. Z kolei epikurejczycy zalecali, aby przyjemność 

odnajdować we wszystkim, z czym mamy do czynienia, i cieszyć się choćby 

z braku cierpienia. 

W ciągu następnych setek lat powstało mnóstwo koncepcji i rekomendacji, jak 

być szczęśliwym i bezboleśnie przejść przez życie. Jedni filozofowie, pisarze 

i myśliciele zalecali, by pogrążać się w przeszłości i rozpamiętywać szczęśliwe 

chwile, inni, by żyć głównie teraźniejszością, a jeszcze inni, by myślami wybiegać 

w przyszłość, planować nowe przedsięwzięcia lub przynajmniej oddawać się 

marzeniom. Zupełnie odmienną kategorią zaleceń praktycznych były wezwania, 

szczególnie popularne w drugiej połowie XIX wieku, by walczyć o sprawy 

publiczne (np. o wolność, równość, sprawiedliwość i braterstwo ludów), bo tylko 

taka aktywna postawa może dać prawdziwe szczęście. Jeszcze inni autorzy 

twierdzili, że najbardziej szczęściodajnymi elementami w życiu człowieka są: 

wiedza, władza i bogactwo lub miłość, uznanie i prestiż. Niegdyś zasad higieny 

życia duchowego i wiedzy o tym, jak żyć szczęśliwie i bezboleśnie, ludzie  
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poszukali w wyroczniach, później u mędrców i starszyzny rodowej, współcześnie 

natomiast radzą się psychoanalityków, psychiatrów, wróżbitów i psychologów. 

Zagadnienia doskonałości osobistej — to drugi nurt w myśli etycznej. 

W starożytności nazywano je aretologią.— nauką o cnotach. Jak być do-

skonałym w różnych dziedzinach, jak osiągnąć perfekcję, jak być mężnym, 

niezłomnym, odważnym, jak żyć godnie, jak strzec własnej niezależności — 

to kwestie mieszczące się w tym nurcie refleksji. Normy, które zalecają 

kierowanie się aspiracjami perfekcjonistycznymi i zachęcają do doskonałości 

osobistej, są, co oczywiste, historycznie i kulturowo zróżnicowane. W epoce 

homeryckiej, jak świadczą o tym eposy Homera, zalecanymi cnotami były: 

siła fizyczna potrzebna do obrony wspólnoty plemiennej, odwaga, spryt, 

przyjaźń i honor. Wraz z powstaniem ateńskiego miasta-państwa cnotami 

w szczególnej cenie stały się: odwaga, przyjaźń, sprawiedliwość, umiarkowanie 

i mądrość. Później dla Platona doskonałość osobista wyrażała się w prawości. 

a dla Seneki człowiekiem doskonałym był każdy, kto kierował się  uczuciem, 

a nie rozumem. W średniowieczu, wraz z rozpowszechnieniem się chrze-

ścijaństwa, wyróżniano cztery cnoty kardynalne — męstwo, sprawiedliwość. 

umiarkowanie i mądrość oraz trzy cnoty teologiczne — wiarę, nadzieję i mi-

łosierdzie. Dla św. Augustyna oznaką doskonałości było stałe pragnienie 

Boga, dla wyznawców judaizmu — przybliżanie się do Boga przez skrupulatne 

wypełnianie jego nakazów. 

Wypada też wspomnieć, że oświeceniowi racjonaliści rozum traktowali jako 

ostatnią instancję doskonałości, ascetycy taką rolę przypisywali wyrzeczeniu, 

a buddyści — harmonii z naturą. Przez wieki stworzono również najrozmaitsze 

wzory osobowe, a więc godne podziwu i naśladowania wizerunki ludzi, którzy 

dokonali heroicznych czynów, posiedli rzadkie umiejętności bądź odznaczyli się 

niezwykłymi przymiotami duszy, serca, umysłu lub woli. Od stuleci postać 

mędrca uosabia Sokrates, błędnego rycerza — Don Kichot, odkrywcy — 

Krzysztof Kolumb, zdobywcę serc niewieścich — Don Juan, genialnego kom-

pozytora — Wolfgang Amadeusz Mozart, rewolucjonisty — Włodzimierz Ilicz 

Lenin, gentlemana — książę Edward, bogini kobiecej urody i seksu — Marylin 

Monroe itd. 

Trzeci nurt w myśli etycznej Maria Ossowska nazwała harmonią współżycia. 

Mieszczą się w tym nurcie zalecenia, jak układać stosunki między ludźmi, aby nie 

dochodziło do antagonizmów, konfliktów i wojen, jak rozwiązywać spory i łago-

dzić przeciwstawne interesy, jak wymierzać sprawiedliwość, jak dzielić deficytowe 

dobra i zasoby, jak dokonywać dystrybucji dóbr gospodarczych i tp. Bardziej 

i mniej spójne i rozbudowane odpowiedzi na powyższe i podobne pytania, 

najczęściej pseudonaukowo uzasadnione, składają się na różne derywacje, ideo-

logie oraz doktryny społeczne i polityczne — jedne w obronie porządku demo-

kratycznego, wolnego rynku i swobód obywatelskich, inne wymierzone w te 

wartości w imię jakichś innych „wyższych" celów, np. przestrzeni życiowej dla 
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„wyższej" rasy, zbudowania bezklasowego, komunistycznego społec: 

zaprowadzenia trwałego lądu i porządku w państwie. 

Według innych autorów, np. wybitnego logika i filozofa, twórcy prakseologii 

Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981), na główne zagadnienia etyki, tak jak była 

ona uprawiana w ciągu stuleci, składają się trzy następujące działy: 

• felicytologia,  która jest także nazywana hedonistyką, eudajmonologią, 

a współcześnie biotechniką, jest nauką (a raczej wiedzą) o życiu szczęśliwym. 

wolnym od cierpień. Tworzy ona reguły postępowania prowadzące do osiągnięcia 

osobistej satysfakcji, zadowolenia, psychicznego dobrostanu. Ponieważ według 

felicytologii szczęście jest najwyższą wartością i ostatecznym celem ludzkich  

dążeń, etyka powinna wskazywać ludziom sposoby osiągnięcia tego celu, powinna 

nauczać sztuki życia szczęśliwego; 

• prakseologia moralna jest z kolei nauką (wiedzą) o praktycznych walorach 

różnych działań. Formułuje ona strategie postępowania z punktu widzenia ich  

sprawności, racjonalności i skuteczności. Prakseologia moralna zajmuje się tech 

nicznymi aspektami ludzkich działań i ich zgodnością z istniejącymi normami  

moralnymi, „dobrą robotą" w sensie materialnym, technicznym i etycznym; 

• deontologia jest wiedzą o powinnościach, które należy spełniać, występując 

w rozmaitych rolach społecznych, np. ojca, przełożonego, przyjaciela, sędziego, 

policjanta, duchownego, profesora uniwersytetu czy strażnika więzienia. Deon 

tologia poucza także, jak zasłużyć na miano porządnego człowieka, osoby uczci 

wej, odpowiedzialnej, wiarygodnej, takiej, na której zawsze można polegać itd. 

Ponieważ celem refleksji deontologicznych jest formułowanie zasad powinnoś- 

ciowego— „właściwego", „słusznego" postępowania, przeto'mieści się w niej  

znaczna część problematyki odnoszącej się do kodeksów etycznych i etyki 

zawodowej. 

Problem uniwersalności norm etycznych i norm moralnych jest jednym z do-

nioślejszych zagadnień. Pytanie, czy istnieją takie normy, które powinny obowią-

zywać wszystkich ludzi zawsze i wszędzie, oraz — w wypadku odpowiedzi 

pozytywnej — jakie są to normy, od dawna nurtowało nie tylko etyków. Ale to 

w ich koncepcjach wykrystalizowały się cztery stanowiska: 

• skrajny absolutyzm (pryncypializm), który zakłada, że zasady etyczne 

mają uniwersalny, ponadczasowy charakter. Do głównych reprezentantów skraj 

nego absolutyzmu etycznego zalicza się Immanuela Kanta, który głosił, że źródłem 

zasad moralnych jest rozum, normom zaś etycznym przysługuje walor powszech 

nego obowiązywania. Naczelna dyrektywa moralna, nazwana przez niego im  

peratywem kategorycznym, nakazuje, by każdy postępował tak, jakby jego po 

stępowanie miało stać się prawem powszechnym. Absolutyzm etyczny uznaje  

istnienie wiecznych, niezmiennych,  odwiecznych, niezależnych od człowieka  

prawd, reguł i wartości etycznych, których ucieleśnieniem jest Bóg, Absolut. 

Rozum, Wola Powszechna itp.; 

• skrajny sytuacjonizm (relatywizm), który głosi, że z etycznego punktu 

widzenia każda sytuacja, w której  znajduje się człowiek, jest niepowtarzalna  

;czeństwa lub 
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i z takich czy innych względów wyjątkowa. Najbliżsi temu stanowisku są 

egzystencjaliści i postmoderniści, wedle których wszystkie lub niemal wszystkie 

normy etyczne obowiązują w sposób względny, tj. tylko niektórych ludzi i tylko 

w pewnych sytuacjach. Eberhard Griesbach (1880-1945), który stworzył pojęcie 

etyki sytuacyjnej, dowodził, że nie istnieją ani obiektywne prawdy etyczne, ani 

uniwersalne reguły etyczne. Współcześni sytuacjoniści często powołują się na 

badania etnologiczne, antropologiczne i socjologiczne, wedle których nawet takie 

zachowania, jak gwałt zbiorowy, kazirodztwo, zabójstwo, kanibalizm czy nekro-

filia były w niektórych społecznościach nie tylko dozwolone, lecz nawet nakazane. 

Ponadto według skrajnego sytuacjonizmu każdy człowiek jest istotą o niepo-

wtarzalnej tożsamości, żyje w ciągle zmieniających się warunkach, układach 

zdarzeń i okolicznościach i ustawicznie musi dokonywać indywidualnych wybo-

rów. Do tego nieustannego potoku zdarzeń i zmienności podmiotów działających 

nie mogą zostać dostosowane żadne uniwersalne reguły i normy etyczne. Każdy 

człowiek musi się przeto kierować własną wrażliwością i intuicją moralną, jego 

wybór moralny jest zawsze aktem twórczym, który jest autonomiczny wobec tak 

czy inaczej zadekretowanych reguł etycznych; 

• umiarkowany sytuacjonizm czy relatywizm (inaczej nazywany stanowis 

kiem proporcjonalizmu), który przyjmuje, że normy etyczne średniego poziomu, 

które sytuują się między normami ściśle skonkretyzowanymi anormami najogólniej 

szymi i których jest najwięcej, są bardzo często normami konfliktowymi, co znaczy, 

że nie można ich równocześnie spełnić (np. w niektórych okolicznościach nie można 

być równocześnie prawdomównym i oszczędzić bliźniemu cierpień; w takiej sytuacji 

często znajduje się lekarz). Z tego powodu walor powszechnego obowiązywania 

można przypisać tylko normom bardzo szczegółowym, ściśle skonkretyzowanym, 

które dokładnie określają, jak w danej sytuacji powinien się zachować konkretny 

adresat normy lub jakie jego zachowanie jest niedopuszczalne, oraz przewodnie 

ideały moralne, traktowane w danym systemie etycznym jako wartości najwyższe; 

• immoralizm wyrażający pogląd, że reguł etycznych nie można w żaden 

sposób uzasadnić, pozbawione są przeto wszelkiej wartości. W wersji skrajnej 

immoralizm staje się amoralizmem, który żąda zniesienia wszelkiej etyki, a także 

etycznych ograniczeń nakładanych na postępowanie człowieka. Podstawą for  

mułowanych ocen powinny być kryteria pozaetyczne. Wybitnym przedstawiciele 

tej orientacji jest Friedrich Nietzsche (1844-1900). Negował on pojęcia winy. kary. 

dobra i zła. „Bóg już umarł!" — twierdził. Głosił „niewinność stawania się", czyli 

żywiołowe przemiany życia ludzkiego. Odrzucał też zasadę społecznego egalitary- 

zmu i utrzymywał, że energetyczne zróżnicowanie ludzi jest niezależne od ich woli 

i starań, jakie podejmują. Twórcze moce życiowe człowieka może tylko ujawnić 

myślenie mityczne, pobudzające wyobraźnię, przeżycia i nastroje. 

W dyskusjach nad tym, na czym polega istota norm etycznych i norm 

moralnych oraz jaki jest zakres ich obowiązywania, wyłonił się m.in. problem 

różnic między normami tej kategorii a innymi normami społecznymi. Niektóre 

z tych różnic przedstawia, w najogólniejszym zarysie, poniższe zestawienie. 
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Tabela 1. Cechy głównych norm społecznych 
 

Cechy norm Kategorie norm 

etyczne moralne prawne obyczajowe religijne 

Geneza ustanowione 

tetycznie 
ukształtowane 

ewolucyjnie 
ustanowione 

tetycznie 
ukształtowane 

ewolucyjnie 
Ustanowione 

sakralno--

tetycznie 

Sposób 

sformułowania 
bezwarunkowy bezwarunkowy warunkowy warunkowy bezwarunkowy 

Obowiązywanie heteronomiczne autonomiczne heteronomiczne autonomiczne autonomiczne 

Zakres - 

regulacji 
zachowanie i 

jego pobudki 
zachowanie i 

jego pobudki 
głównie 

zachowanie 
głównie 

zachowanie 
zachowanie i 

jego pobudki 

Sankcje niesofmali-

zowane 
niesformali-

zowane 
sformalizowane niesformali-

zowane 
sformalizowane 

Rodzaj przeżyć 

związanych z 

daną kategorią 

norm 

imperatywne imperatywne Imperatywno--
atrybutywne 

imperatywne imperatywne 

Uwzględnione w powyższym zestawieniu różnice nie maja charakteru bez-

względnego, lecz w większości wypadków są różnicami stopniowalnymi pomimo 

odmienności nazw. Normy etyczne i prawne są w tym znaczeniu tetyczne, że 

powstały w wyniku pewnego aktu stanowienia (albo w ramach jakiegoś systemu 

etycznego, albo kodeksu etycznego, albo też w wyniku działalności prawodawczej) 

i stąd bierze się ich moc obowiązywania. Bezwarunkowy sposób sformułowania 

norm oznacza, że ich treść nie jest zrelatywizowana do określonych okoliczności, 

cech adresata, skutków, jakie jego działanie powoduje itp. Z heteronomicznym 

obowiązywaniem norm mamy z kolei do czynienia wtedy, kiedy adresaci winni są 

im posłuch bez względu na to, jaki mają do nich stosunek, czy je akceptują, czy nie 

akceptują. Niektóre normy regulują przede wszystkim zewnętrzne zachowania się 

ludzi, inne także towarzyszące im motywy, intencje, pobudki. Sankcje za prze-

kroczenie obowiązujących norm mogą być sformalizowane, wtedy określają 

wymiar kary (albo granice, w jakich kara powinna być wymierzona), lub niesfor-

malizowane, wtedy wymiar kary nie jest przyporządkowany przekroczeniu normy. 

Przeżycia towarzyszące nakazom i zakazom normatywnym mogą być przeżycia-

mi — jak dowodził Leon Petrażycki — dwustronnymi, imperatywno-atrybutyw-

nymi, lub wyłącznie imperatywnymi, nakazującymi by tak a tak postępować bez 

przyznania osobie zobowiązanej jakichkolwiek roszczeń. 

Poszukiwanie podobieństw i odmienności norm etycznych i moralnych w sto-

sunku do innych rodzajów norm wydaje się mieć w dobie obecnej mniejsze 

znaczenie poznawcze i praktyczne niż problematyka zawodowych kodeksów 

etycznych. Powstają bowiem nowe zupełnie zawody, a dotychczasowe profesje 
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ulegają daleko idącym przemianom, choćby w związku z nowymi formami 

kształcenia, nowymi technologiami oraz internalizacją uprawnień zawodowych. 

W tych nowych warunkach zrodziła się w wielu środowiskach potrzeba kodek-

sowego zapisania podstawowych uprawnień i obowiązków zawodowych. W Polsce 

ekspansja problematyki etyki zawodowej oraz kodeksów etycznych to zjawisko 

charakterystyczne dla przełomu XX i XXI wieku. 

Mianem etyki zawodowej określa się zbiór norm i reguł, które stanowią, jakie 

są moralne powinności przedstawicieli danego zawodu, kto stoi na straży ich 

przestrzegania i jakie sankcje mogą być zastosowane wobec sprawcy niewłaś-

ciwego czy nagannego zachowania. Uporządkowany zbiór takich reguł i przepisów 

procedury, które wyznaczają obowiązki moralne związane z czynnościami zawo-

dowymi, nazywa się kodeksem etycznym danego zawodu. Na kodeksowe normy 

deontologiczne najczęściej składają się skonkretyzowane normy etyki ogólnej, 

dostosowane do specyfiki danego zawodu, oraz nowe reguły normatywne ist-

niejące w danym zawodzie. Kodeks etyczny wylicza zazwyczaj uprawnienia 

przedstawicieli danego zawodu oraz rozstrzyga sytuacje konfliktowe, jak np.. 

którym wartościom w zaistniałych okolicznościach przyznać pierwszeństwo, jak 

reagować na pogwałcenie reguł uczciwej konkurencji, naruszenie zaufania, czyli, 

krótko mówiąc, jak rozwiązywać najistotniejsze dylematy, które pojawiają  się 

w trakcie wykonywania czynności zawodowych. 

Kodeksy etyczne odgrywają dużą rolę zwłaszcza w zawodach, których wyko-

nywanie łączy się z dysponowaniem i ochroną zasobów i dóbr mających duże 

znaczenie ogólnospołeczne. W Polsce takie zawody mają szczególny status 

prawny i mogą być nazywane zawodami zaufania publicznego, który to termin, 

wobec użycia go w art. 17 ust. 1 Konstytucji, ma także określone znaczenie 

prawne
1
. Wartości, które są w gestii uprawiających te zawody i zostały powierzone 

ich pieczy, to zdrowie i życie (etyka lekarska, etyka aptekarska, etyka psychologa), 

wolność (etyka sędziego, etyka adwokacka), bezpieczeństwo (etyka policyjna, 

etyka notariusza), oddziaływanie na osobowość (etyka nauczycielska, etyka pracy 

duszpasterskiej, etyka dziennikarska). 

Poszczególne kodeksy etyczne różnią się między sobą pod rozmaitymi 

względami. Wszelako mają też elementy wspólne, zwłaszcza jeśli odnoszą 

się do zawodów pokrewnych. Wprawdzie wciąż brak wystarczających studiów 

porównawczych nad zawartością kodeksów etycznych w zawodach prawni-

czych
2
, można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że wśród wartości, 

które każdy przedstawiciel Temidy powinien przestrzegać, wymienia się 

dbałość o godność i autorytet wykonywanego zawodu, bezinteresowność 

i bezstronność w podejmowaniu decyzji oraz skrupulatne zachowywanie ta-

jemnicy zawodowej. 

1 O tym znaczeniu będzie mowa w § 3 niniejszego rozdziału. 
2 Wiele istotnego materiału dostarcza jednak np. Etyka prawnicza R. Tokarczyka, Warszawa 2005. 
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Warto zaznaczyć, że wedle Romana Tokarczyka, który stara się przenosić na 

polski grunt rozwiązania wypracowane w myśli i praktyce anglosaskiej, zasadami 

etyki prawniczej są przede wszystkim zasady: autonomii, kompetencji, uczciwości, 

poufności oraz konfliktu interesów (czy raczej unikania konfliktu interesów). 

Autonomię autor ten odnosi do pozycji klienta wobec profesjonalnego prawnika, 

przeciwstawiając ją paternalizmowi. Kompetencja — to dobre przygotowanie do 

zawodu, przyjmowane za podstawę domniemywania wysokiej jakości pracy zawo-

dowej, zharmonizowanej z określonymi wymaganiami moralnymi; dobry prawnik 

winien łączyć w sobie cechy dobrego profesjonalisty z cechami moralnie dobrego 

człowieka. Uczciwość — wedle sformułowania R. Tokarczyka — przenikając 

wszystkie inne wartości chronione przez normy moralne, zwłaszcza godność, 

honor, obowiązkowość, cnotliwość, szczerość, prawdomówność, sumienność, 

przyzwoitość, wiarygodność, prawość, polega na ich rzetelnym wypełnianiu. 

Poufność stanowi inne określenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

Zagrażający lojalności wobec klienta, konflikt interesów, coraz silniej eksponowany 

w kodeksach etyki zawodowej, dotyczy nieprawidłowego spełniania roli 

zawodowej dla dwóch lub więcej stron z powodu niezgodności ich interesów. 

Powyższe wyliczenie uznać zatem jednocześnie można za inne sformułowanie 

katalogu wartości, które starają się chronić prawnicze kodeksy deontologiczne. 

§ 2. Rozwój myśli etycznej 

W dziejach myśli europejskiej próby zbudowania etyki jako wyodrębnionego 

działu filozofii, znajdujemy już w pismach starożytnych autorów. Na początek 

V wieku p.n.e. przypada działalność greckich sofistów. Nauczali oni, że moralne 

jest wszystko to, co przynosi ludziom korzyść. Ponieważ potrzeby i dążenia ludzi 

są zróżnicowane, przeto i reguły moralne powinny być dla różnych ludzi różne. 

Protagoras (ok. 481-ok. 411 p.n.e.), majętny i popularny retor, miał ponoć 

powiadać, że „człowiek jest miarą wszechrzeczy". Maksyma ta oznacza, że 

wszystko, zwłaszcza prawda, jest względne. Nie istnieje również obiektywna 

rzeczywistość, którą człowiek mógłby poznać. Doświadczenia zmysłowe wiecznie 

się zmieniają. W dziedzinie poznania i w kwestiach etycznych nie istnieje 

najwyższy autorytet, do którego człowiek mógłby się odwołać. Gorgiasz (ok. 

483-375 p.n.e.), grecki filozof, nauczał w podobnym duchu. Twierdził, że nie ma 

takiego prawa moralnego, które odnosiłoby się do wszystkich ludzi. Każdy 

człowiek jest sędzią tego, co dobre, słuszne, sprawiedliwe. W sporach etycznych 

poza siłą nie istnieje rozstrzygający argument.     ' 

Jak wiadomo, jednym z najbardziej znanych filozofów starożytności był 

Sokrates (ok. 470-399 p.n.e.), uznany w sędziwym wieku za demoralizatora 

młodzieży i dysydenta politycznego i skazany przez ateńskich sędziów na karę 

śmierci. Pomimo że nie pozostawił po sobie żadnych pism, a jego poglądy są znane 

z przekazów współczesnych, głównie Platona i Ksenofonta, uznawany jest za  
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jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach ludzkości. Sokrates odrzucał 

pogląd Protagorasa i innych sofistów, że wszystko jest względne. Uważał, że 

uniwersalne wzorce postępowania nie tylko istnieją, ale możemy je poznać 

i respektować w życiu. Najpierw jednakże należy poznać samego siebie. Samowie-

dza jest początkiem mądrości i cnoty. Cnota jest wiedzą o tym, co jest pożyteczne 

dla człowieka. Wśród różnych pożytków najważniejsza jest dzielność etyczna 

(arete), oznaczająca zdolność i gotowość do podejmowania czynów moralnie 

pozytywnych. Głos opinii publicznej nie jest w tym wypadku miarodajny, jedynie 

opinie ludzi myślących są coś warte. 

Po Sokratesie wpływową szkołą w IV wieku p.n.e. była szkoła cyników, 

reprezentowana głównie przez takich filozofów, jak Antystenes i Diogenes 

z Synopy (ok. 413-ok. 323 p.n.e). Głosili oni, że najwyższą cnotą jest obojętność 

na to, co przynosi los. Szczęście może zapewnić jedynie niezmącony spokój, 

odporność na odmiany fortuny i jak najpełniejsza samowystarczalność. Ponadto 

cyników można zaliczyć do pierwszych kosmopolitów, twierdzili bowiem, że 

prawdziwą ojczyzną człowieka jest cały świat. 

Odmienne stanowisko zajmowali cyrenaicy z Arystypem (ok. 435-ok. 366 

p.n.e) na czele. Uważali oni, że należy dążyć do prawdziwego dobra, którym jest 

przyjemność, a unikać wszelkimi sposobami przykrości. Najlepsze są przyjemności 

bezpośrednie i doznawane najintensywniej, a więc przyjemności zmysłów. 

Ogromną rolę w sformułowaniu podstawowych zasad etycznych odegrał uczeń 

Sokratesa Platon (427-347 p.n.e.). Dowodził on, że istnieje absolutne prawo 

moralne, powszechnie obowiązujący ład moralny i dobro absolutne, którym jest 

mądrość. To ona jest najważniejszym składnikiem szczęśliwego życia. Mądrość 

prowadzi do sprawiedliwości. W Państwie, jednym ze swych najważniejszych 

dzieł, Platon pisze: „Jak długo [...] albo miłośnicy mądrości nie będą mieli 

w państwach władzy królewskiej, albo ci dzisiejsi tak zwani króle i władcy nie 

zaczną się w mądrości kochać uczciwie i należycie, i pokąd to się w jedno nie zleje 

[...], tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało" (ks. V, 473D). 

Cnotą klasy rządzącej jest posiadanie i realizowanie mądrości, klasy wojs-
kowej — męstwo, cnotą mas jest podporządkowanie się rozkazom rządzących. 
Kiedy każdą klasę charakteryzują właściwe jej cnoty, wtedy w państwie panuje 
harmonia i równowaga interesów. Sprawiedliwość polega na tym, że każda klasa 
postępuje zgodnie z właściwą jej cnotą. Co się tyczy ludzi, to rozum jest ich 
częścią rządzącą, namiętności — częścią wojowniczą, a wola jest władzą ducho-

wą. Zgodne współdziałanie tych trzech części (władz) powoduje, że człowiek jest 
prawy. 

Arystoteles (384—321 p.n.e.), najwszechstronniejszy umysł starożytności, 
w wieku osiemnastu lat udał się do szkoły Platona. Później był nauczycielem 
i wychowawcą Aleksandra Macedońskiego. Kiedy miał 50 lat powrócił do Aten 
i założył własną szkołę filozoficzną. Odrzucił Platońską ideę wiecznych, niezmien- 
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nych idei. To, co realne, jest zawsze czymś konkretnym — twierdził. Etyka jest 

nauką o zasadach słusznego postępowania i o tym, jakie życie jest najlepsze dla 

człowieka. Życie powinno dostarczać szczęścia. Aby je doznawać, trzeba wiedzieć, 

na czym szczęście polega. Nie jest ono samą przyjemnością. Nie każda też 

przyjemność jest godna pożądania. Szczęściem jest rozumnie zorganizowana 

działalność człowieka, harmonijne wykonywanie zadań. Życie człowieka szczęś-

liwego jest życiem pełnym, w którym czyny cnotliwe wykonywane są z umiarem. 

Cnota jest więc złotym środkiem. W działaniu cnotliwym umiarem jest odwaga, 

niedomiarem jest tchórzostwo, a nadmiarem — popędliwość. Inne przykłady 

analogicznych triad odnoszących się do różnych dziedzin życia, które podaje 

Arystoteles, są następujące: powściągliwość — nieczułość — zmysłowość; szczo-

drość — skąpstwo — rozrzutność; wystawność — sknerstwo — przepych; wiel-

koduszność — pokora — pycha. Są wszelako takie czyny, które nie mogą się 

przejawiać w stopniu umiarkowanym, lecz tylko z nadmiarem albo niedomiarem, 

np.: morderstwo, kradzież, cudzołóstwo, bezwstyd, zawiść, złośliwość. 

Doniosłość cnoty sprawiedliwości polega na tym, że łączy rozważania moralne 

z prawnymi. Dodatkowo do zagadnień etycznych wprowadza kwestię intencji. 

Wprawdzie znalezienie ogólnej reguły rządzącej rozdziałem nagród i kar oraz 

należnym traktowaniem jest bardzo trudne, niemniej o tym, czy jakieś działanie 

jest sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, decyduje intencja czynu, zależność czynu 

od woli. Indyferentny moralnie jest czyn dokonany pod przymusem lub nie-

świadomie. Tylko więc człowiek w swym postępowaniu wolny jest odpowiedzialny 

etycznie za to, co robi, do jakich celów dąży, i za to, że ma określone cele. 

Arystoteles zdawał sobie wszelako sprawę z trudności ustalenia, jaki czyn można 

nazwać wolnym. Czy jest nim czyn w obronie własnego honoru albo w intencji 

uniknięcia wyobrażonej, lecz nierealnej, groźby? 

Kierowanie się rozumem jest cnotą intelektualną. Rozum ujawnia cele dążeń 

i wynajduje środki do ich osiągnięcia. Poznaje również, jak osiągnąć szczęście. To, 

co ustalił rozum, jest właściwym postępowaniem. Człowiek, jak podkreśla Arys-

toteles, jest istotą społeczną (zoon politikon). Potrzebuje wokół siebie „przyjaciels-

kich stowarzyszeń", aby jego cnoty mogły się rozwijać. Jedne z tych stowarzyszeń 

służą wzbogaceniu charakteru, inne pożytkowi, a jeszcze inne przyjemnościom. 

Najważniejsze są stowarzyszenia wzbogacające charakter. Przyjaźń w takich 

stowarzyszeniach jest bezinteresowna, bo jest „przyjaźnią między dobrymi", dla 

których miłość własna jest miłością innych ludzi. Osoba etycznie dobra przedkłada 

jakość życia nad jego długość. Woli również „dwanaście miesięcy szlachetnego 

żywota ponad wiele lat chaotycznego bytowania, a jeden czyn wielki i wzniosły 

ponad wiele uczynków pospolitych". 

Spośród innych greckich filozofów duży rozgłos zdobył Epikur (341/2-270 

p.n.e.), który w wieku sześćdziesięciu lat przybył do Aten i założył tam własną 

szkołę. Główną uwagę poświęcał odpowiedzi na pytanie, jakie postępowanie daje 

człowiekowi najwięcej  szczęścia. Utożsamiał je z doznawaniem jak najdłużej  
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przyjemności. Cnota jest środkiem do osiągnięcia szczęścia. Częstokroć polega 

ono na braku cierpienia i przykrości. Ataraksja — pogoda ducha i ciała — jest 

szczególnie wartościową równowagą organizmu. Mroźne podmuchy życia, jak 

miał mawiać Epikur, łagodzą męstwo i umiarkowanie, objawiające się w przyjaźni 

i towarzyskości. Śmierć jest tak samo naturalna jak życie. Nie ma powodu się jej 

bać. Jest wiecznym snem, z którego nikt się nie budzi. Prawo naturalne nie istnieje. 

To, co uznaje się za zgodne z prawem i bezprawiem, ma charakter umowny. 

podobnie jak sprawiedliwość. 

Inną bardzo wpływową szkołą greckiej filozofii, mniej spójną i nie tak 

konsekwentną jak koncepcje szkoły epikurejskiej, była szkoła stoików. Główną 

cnotą, do której człowiek powinien dążyć, jest spokój ducha, uniezależnienie się od 

powodzenia i niepowodzenia. Zarówno dobre jak i złe zrządzenia losu należy 

znosić z największą dozą obojętności. Apatia, nieczułość jest oznaką duchowej 

mocy. Człowiek ulegający wzruszeniom, okazujący sympatię czy miłosierdzie, jest 

słaby. „Stoicy mają twarde serca" — powiadali nie bez racji ich krytycy. 

Cnota i występek — uważali pierwotnie stoicy — nie są stopniowalne. Nie 

można się więc moralnie doskonalić. Co najwyżej ze stanu zła (występku) można 

przejść do stanu dobra (cnoty). W późniejszym czasie odstąpili od tego poglądu 

przyjmując, że istnieją rzeczy obojętne, ani złe, ani dobre, które nie mają wpływu 

na to, czy nasze postępowanie jest cnotliwe, czy występne. Taką sferę etycznie 

indyferentną tworzą różne codzienne, zwyczajne czynności. 

Życie społeczne i jego organizacja nie sprzyjają wewnętrznej apatii, na której 

polega cnota. Reguły i konwencje życia zbiorowego są niezgodne z naturalnym 

porządkiem rzeczy. Cnota prawości, równoznaczna z wiedzą o tym, co najlepsze, 

ujawnia się, jak przyjmował Zenon z Kiton na Cyprze (ok. 336-264 p.n.e.), na 

cztery sposoby: jako umiarkowanie, męstwo, mądrość i sprawiedliwość. Człowieka 

prawego nie może spotkać żadne rzeczywiste nieszczęście. W każdej bowiem 

sytuacji, jakiekolwiek by go nie spotkały przeciwności losu (kalectwo, choroba, 

utrata wszystkich dóbr), może wykazać się cnotą. 

Na początku II wieku p.n.e. stoicyzm był bardzo wpływowym kierunkiem nie 

tylko w świecie hellenistycznym, lecz także w Rzymie. Sympatyzowali z nim 

poeci, epicy, mówcy i politycy, tacy jak Horacy (65-8 p.n.e), Wergiliusz (70-19 

p.n.e.) i Cyceron (106-43 p.n.e.). Wśród wpływowych myślicieli u progu ery 

nowożytnej, bliskich stoicyzmowi, dużą rolę odegrali zwłaszcza Seneka (3—65) 

i Epiktet (ok. 50-ok. 130). Pierwszy — wychowawca i doradca cesarza Nerona — 

był przeświadczony, że skoro rozum zbankrutował, a świat pogrążył się w nik-

czemności, to najwłaściwszym drogowskazem postępowania jest uczucie. Epiktet 

dowodził natomiast w Podręczniku etyki stoickiej, że filozof powinien budzić 

sumienia i poczucie grzechu, wskazywać — przez odwoływanie się do poczucia 

moralnego, a nie do intelektu — drogę do szczęścia i pokoju. Wszyscy ludzie — 

jak głosił ten filozof — są braćmi i obywatelami świata. 
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Nauki te niewątpliwie wpłynęły na cesarza Marka Aureliusza (120-180), 

który w swych Rozmyślaniach wyraził pogląd, że porządek świata jest rozumny, 

żyje zaś rozumnie ten, kto jest silny, stanowczy i nieustępliwy, lecz zarazem 

cierpliwy i wielkoduszny oraz umiejący współczuć i przebaczać. 

Kierunkiem rywalizującym z epikureizmem i stoicyzmem był sceptycyzm, 

reprezentowany przez takich filozofów, jak Pirron z Elidy (ok. 376-286 p.n.e.) 

i Karneades (214-129 p.n.e.). Twierdzili oni, że nawet jeśli istnieje prawda, 

to jest ona niedostępna ludzkiemu umysłowi. Nie można też stwierdzić 

istnienia absolutnego dobra. (Notabene pojawia się w tym wypadku dylemat: 

jeśli nie możemy czegoś poznać, to skąd wiemy, czy istnieje czy nie istnieje?). 

Reguły etyczne ciągle się zmieniają, są sprawą konwencji i nie sposób ustalić, 

które są najlepsze. Ponieważ nic nie jest pewne, człowiek rozsądny powinien 

powstrzymać się od sądów moralnych i nawet ze sceptycyzmem traktować 

postawę sceptyczną. Własny interes każdego człowieka jest podstawowym moty-

wem postępowania. Prawo chroni to dążenie. Sprawiedliwość nie jest auto-

nomiczną wartością. Jeżeli nakazuje to interes własny i jest to bezpieczne, można 

obejść regułę etyczną. Sprawy sporne, odnoszące się do prawdy, piękna, etyki, są 

nierozstrzygalne. To człowiek stworzył tego rodzaju konstrukty. Zarówno w nau-

ce, jak i w etyce najrozsądniejszą postawą jest powstrzymywanie się od kategory-

cznych sądów. 

Klimat intelektualny i moralny wytworzony przez sceptycyzm istniał w Euro-

pie jeszcze w III wieku n.e. Wywierała na niego wpływ także filozofia judejska. 

która poszukiwanie sposobów zbawienia świata łączyła z poszukiwaniem najlep-

szych umiejętności praktycznych. Prawdy już poszukiwać nie trzeba, bo została 

przez Boga objawiona, rozum może ją co najwyżej potwierdzić. Filon Aleksan-

dyjski (ok. 25 p.n.e.-50 n.e.) dowodził, że źródłem zła jest skażone grzechem 

pierworodnym ludzkie ciało i oddalanie się człowieka od Boga. Mądrość życiowa 

polega na tym, by coraz bardziej uniezależniać się od cielesności, zbliżać się 

natomiast do tego, co duchowe. 

Ostatnim wielkim systemem filozoficznym i etycznym świata grecko-rzyms-

kiego, który stopniowo chylił się ku upadkowi, był rozwijający się od początku III 

w. neoplatonizm. Neoplatończycy próbowali stworzyć syntezę poglądów na świat 

i człowieka łącząc głównie nauki Platona i Arystotelesa. Utrzymywali, że dusza 

ludzka, która jest źródłem życia i ruchu, wyłoniła się z boskiego rozumu, jest 

nieśmiertelna i bezcielesna. To ona decyduje o naturze człowieka. Zło, które 

spotyka człowieka, jest głównie spowodowane jego niegodziwymi czynami. 

Kiedy w 324 r. Konstatntyn został jedynym władcą Cesarstwa Rzymskiego 

i ogłosił, że chrześcijaństwo jest religią panującą, filozofia wraz z etyką zaczęły 

ustępować przed tajemnicą wiary i prawdami objawianymi przez sobory. Na 

rozwój myśli chrześcijańskiej na przełomie IV i V w. największy wpływ wywarły 

pisma św. Augustyna (350-430). „Musimy przede wszystkim uwierzyć, aby móc 

poznać" —  głosił.   Osiągnięcie  prawdy  zależy  od łaski  Bożej.  Celem  życia 
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powinno być pragnienie prawdziwego dobra, tj. Boga. Podstawową cnotą jest więc 

miłość Boga. W niej zawierają się takie cnoty, jak mądrość, męstwo, wstrzemięź-

liwość, sprawiedliwość. Brak dobra jest złem. Grzech i zło pojawiły się na świecie, 

bo człowiek uczynił zły użytek z wolnej woli. 

Św. Augustyn wyróżniał dwojaką wolność i dwojakie dobro. Wolność wyboru 

jest możnością wyboru między różnymi rodzajami dobra, a wolność moralna jest 

zdolnością unikania zła i wybierania dobra. Z kolei dobrem uszczęśliwiającym, 

najwyższym i nieskończonym, jest sam Bóg, dobrem natomiast użytecznym jest 

każdy środek prowadzący do dobra uszczęśliwiającego, czyli do Boga. 

Przez kilka następnych wieków, określanych potem jako średniowiecze, 

źródłem europejskiej myśli etycznej nie były rozważania filozoficzne, lecz prawdy 

objawione, zawarte w Piśmie Świętym. Uważano wtedy, że głównym celem życia 

człowieka powinno być zabieganie o zbawienie wieczne. Wiara i rozum stanowią 

jedność. Najpierw należy uwierzyć w prawdy chrześcijańskie, by potem móc je 

zrozumieć. „Wierzę, aby móc wiedzieć", twierdził św. Anzelm (1035-1109). 

Zadaniem rozumu jest wzmacnianie przekonania, że wiara jest z nim zgodna. 

Każdy człowiek dążąc do zaspokojenia pragnień, dokonuje wolnych wyborów. 

Aby jednak wybór był prawidłowy, musi być obdarzony łaską, która jest darem 

Boga. Dziełem Abelarda (1079-1142) jest traktat etyczny Poznaj samego siebie. 

Abelard dowodzi w nim, że moralny charakter czynu zależy od intencji. Jeśli 

intencja była zła, czyn jest grzechem, a więc zgodą na zło i tym samym wzgardą 

okazaną Bogu. Winą jest nieczynienie tego, co czynić należy, albo powstrzymywa-

nie się od tego, co powinno się uczynić. Dobrą intencją i tym samym dobrym 

postępowaniem jest chęć działania zgodnie z wolą Bożą. 

W wieku XIII rozpoczął się renesans dzieł Arystotelesa, zwłaszcza jego Etyki 

Nikomachejskiej, na temat której ukazało się podówczas mnóstwo komentarzy. 

Dzieło to ukazywało ówczesnym filozofom i myślicielom problem szczęścia 

i sposobów jego osiągania w zupełnie innym świetle, niż czyniła to nauka 

chrześcijańska. Stawiano pytanie, czy człowiek może być szczęśliwy w życiu 

doczesnym, czy szczęście można uzyskać na drodze kontemplacji, czy przez 

wysiłek codziennego życia, czy przez kultywowanie przyjaźni. 

Ukoronowaniem myśli chrześcijańskiej i adaptacji przez nią niektórych wąt-

ków filozofii Arystotelesa było dzieło dominikanina św. Tomasza z Akwinu 

(1227-1274). Św. Tomasz nauczał, że najwyższym dobrem jest wiedza o Bogu, bo 

to On jest celem poznania, pragnienia i uczucia. Moralność i prawo są zasadami 

danymi od Boga. Ziemskie życie jest tylko przygotowaniem do życia wiecznego. 

Wprawdzie człowiek z natury skłania się ku dobru, ale nie ma jasnej wizji 

najwyższego dobra. Wybierając dobro złudne, np. przyjemności zmysłowe czy 

bogactwo, człowiek pomniejsza część miłości należnej Bogu. W dążeniu do Boga 

objawia się cnota pokory. Jej źródłem jest porównywanie się człowieka z istotą 

doskonałą, jaką jest Bóg. Św. Tomasz wyróżniał trzy kategorie cnót: • otrzymane 

od Boga cnoty teologiczne (wiara, nadzieja, miłość), 
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• cnoty intelektualne (wiedza, mądrość, roztropność), 

• cnoty praktyczne (sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo). 

Ukoronowaniem moralności jest wiara, a jej celem ostatecznym, do którego ma 

ona doprowadzić, jest osiągnięcie wiecznego szczęścia. 

Renesans areligijnego ducha naukowego oraz postępującej laicyzacji życia 

społecznego i umysłowego w zbliżającym się ku schyłkowi średniowieczu znalazł 

najpełniejsze odzwierciedlenie w dziełach Rogera Bacona (ok. 1214-1292). 

Uchodzi on za badacza, który pierwszy użył określenia „nauka eksperymentalna". 

Negował tomistyczną recepcję dzieła Arystotelesa. Uważał, że etyka wspólnie 

z filozofią przyrody i metafizyką należy do dyscyplin przyrodniczych i doświad-

czalnych. Wiedzę można zdobywać na trzy sposoby: 

• na drodze wiary w autorytety, 

• w wyniku rozumowych spekulacji, 

• przez doświadczenie, które podzielił na: zewnętrzne, obejmujące wrażenia, 

pamięć i zdolność całkowitego ujmowania zjawisk, oraz wewnętrzne, występujące 

na gruncie wiary i teologii i polegające na recepcji objawienia Bożego. 

Etyka, zdaniem Bacona, jest wiedzą praktyczną dotyczącą postępowania 

człowieka, który jest bardziej skłonny do złego niż do dobrego. Jej celem jest 

poznanie, w jaki sposób człowiek może stać się lepszy i w jaki sposób dąży do 

zbawienia. W wizerunku człowieka, który nakreślił, przeważają ciemne barwy: 

ludzie mają skłonność do upiększania własnych czynów, ukrywania swojej niewie-

dzy i deprecjonowania innych ludzi celem podkreślenia swoich własnych, często-

kroć pozornych, zalet. 

Odkrycie Ameryki, wynalezienie druku, ułatwienia komunikacyjne, wzrost 

znaczenia mieszczaństwa, kształtowanie się monarchii narodowych, osłabienie 

więzi łączących naukę z teologią, postępująca specjalizacja wiedzy i tym podobne 

zjawiska zwiastowały nadejście nowej epoki. Nazwano ją — i to już wówczas — 

Odrodzeniem. Coraz powszechniej szerzony był kult człowieka natury, który 

w pełni realizuje swoje „ja" i nie jest ograniczony żadnymi więziami społecznymi. 

Dlatego w dziedzinie moralności epoka Odrodzenia jest uznawana za okres 

zepsucia, zbrodni, rozwiązłości, okrucieństwa, mściwości i wiarołomstwa. Nie bez 

znaczenia dla tej kwalifikacji były poglądy Niccolo Machiavellego (1469-1527), 

z którego nazwiskiem złączył się termin „makiawelizm", rozumiany jako cyniczne 

i pozbawione skrupułów stosowanie podstępu, przemocy i obłudy, co prawda dla 

osiągnięcia celu uznanego za godziwy („cel uświęca środki"). Jedynym wzorcem 

moralnym, który starali się przestrzegać ówcześni dobrze urodzeni ludzie, był 

honor wspierany poczuciem dumy. 

Na podłożu myśli renesansowej tworzyły się w XVII w. racjonalistyczne 
podstawy myśli Oświecenia, która zapanowała w Europie w następnym stuleciu. 
Tomasz Hobbes (1588-1679) negował tezę Arystotelesa, że człowiek jest istotą 
społeczną. Uważał, że wszyscy ludzie są z natury egoistami i jedynym dobrem, 
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o które zabiegają, jest własne dobro. Państwo powstało z obawy przed przemocą. 

Zarówno dobro, jak i zło, nie mają charakteru absolutnego. To, jak są inter-

pretowane, zależy od potrzeb społecznych. 

Innym filozofem, a zarazem matematykiem i fizykiem, którego poglądy 

wywarły głęboki wpływ na następne pokolenia uczonych, był Rene Descartes, 

zwany Kartezjuszem (1569-1650). Według reguł praktycznego postępowania, 

które sformułował w swym głównym dziele Rozprawa o metodzie (1637), w życiu 

należy przede wszystkim unikać krańcowości, respektować konwenanse i zdanie 

innych ludzi. Zamiast zmieniać porządek świata, lepiej starać się zmienić swoje 

pragnienia. Człowiek jest bowiem z natury skłonny do dobrego, a jego rozum 

kieruje się ku prawdzie. Jednakże tylko jedno twierdzenie jest bezwzględnie 

wiarygodne: cogito ergo sum (myślę, więc jestem). 

Siedemnastowiecznym filozofem, który swoje podstawowe dzieło zatytułował 

Etyka, był Benedykt Spinoza (1632-1677). Zgodnie z duchem ówczesnych 

czasów zajmowały go głównie problemy pomnażania dobra i usuwania zła ze 

stosunków międzyludzkich. Uczucia i działania, które wzmacniają zdolność po-

znawania, są dobre, a odpowiadające im zachowania są złe i niesłuszne. Jeden 

z sylogizmów sformułowany przez Spinozę ma postać: 

1. To, co jest słuszne, najbardziej z nami harmonizuje. 

2. Harmonizuje z nami najbardziej to, z czym mamy najwięcej wspólnego. 

3. Najwięcej wspólnego mamy z bliźnimi. 

Zainteresowanie przeto bliźnimi jest rzeczą dobrą i słuszną. Jesteśmy nim obdarzeni przez 

naturę, która rodzaj ludzki wyposaża w altruizm i harmonię społeczną. Życie rozumne 

wypaczają afekty — uczucia pasywne i przeciwne naturze człowieka. Najgorsza wśród nich jest 

nienawiść, która rodzi zawiść, szyderstwo, pogardę, gniew i zemstę, a w państwie — nie-

sprawiedliwość. Afektami irracjonalnymi, które utrudniają osiągnięcie szczęścia, są: obawa, 

nadzieja, nadmierny podziw, obraźliwe lekceważenie, litość, pokora, skrucha, pycha, zbyt duża 

skromność. Tylko rozumne postępowanie może nas uchronić od wpływu tych złych afektów. 

Wybór i aprobata dobra to przedkładanie go ponad wszystko inne. Tylko wtedy uniknie się zła. 

Spinoza odrzucił pogląd, że wiara w nieśmiertelność duszy, nadzieja na 
nagrodę w niebie i strach przed piekłem uchroniły ludzkość przed degeneracją. 

Gdyby taka wizja świata była słuszna, zarówno moralność, jak i religia byłyby 
zbudowane wyłącznie na uczuciach i niejasnych ideach, a nie na rozumnej naturze 
człowieka i znajomości prawdy. 

Ostatni wielki system racjonalistyczny XVII w. stworzył Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716) — filozof o niezwykle wszechstronnym umyśle. Próbował 

on zharmonizować rozbieżne idee i przekonania: metafizyczne, naukowe, społecz-

ne i religijne. Wiele namysłu poświęcił problemom zła. Podzielił je na trzy rodzaje: 

zło metafizyczne, fizyczne i moralne. Złem metafizycznym jest mniejszy stopień 

doskonałości, jaki z konieczności przypada wszystkim światom, które nie są 

Bogiem. Zło fizyczne wynika z ograniczeń, jakie narzuca świat zewnętrzny. Zło 

natomiast moralne jest spowodowane własnymi ludzkimi ograniczeniami i słaboś- 
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ciami. Cierpienie i grzech muszą więc istnieć z konieczności. Stwarzają one 

kontrast dla dobra, uwypuklają je. Z natury człowiek jest dobry, bowiem dążąc do 

przyjemności osiąga wyższą formę świadomości własnego ja. 

Okres rozwoju kultury i cywilizacji europejskiej, który trwał od, ogólnie, 

schyłku XVII w. do początków XIX w., nazywany jest Oświeceniem. Powszechna 

była wtedy wiara w postęp, potęgę rozumu, świecki charakter państwa i oświecony 

absolutyzm. 

Na drugą połowę XVII w. datuje się powstanie empiryzmu. Za jego ojca 

uważa się Johna Locke'a (1632-1704). Twierdził on, że rozum jest tabula rasa 

(czysta karta), a zapisuje go doświadczenie. Nie istnieją wrodzone, powszechne 

i oczywiste idee moralne, logiczne, religijne czy jakieś inne. Wszystkie zależą od 

miejsca, czasu i okoliczności. Wrażenia zmysłowe (głównie postrzeganie) i refleksja 

(myślenie, porównywanie, łączenie postrzeżeń) są źródłem idei. Bezowocne są, 

zdaniem Locke'a, rozważania o tym, co jest najwyższym dobrem. Mają one 

podobny sens, jak zastanawianie się, jakie owoce mają lepszy smak: gruszki, jabłka 

czy śliwki. Pojęcie tego, co dobre i złe, jak i w ogóle wszelkie zasady moralne, nie 

są ani wrodzone, ani oczywiste. Aby życie w społeczeństwie było możliwe, muszą 

być w nim respektowane zasady chroniące pokój i bezpieczeństwo, równość wobec 

prawa i własność. Nikomu przekonań nie wolno narzucać siłą i nikomu nie można 

odbierać owoców jego pracy. W Myślach o wychowaniu (1693) Locke nakreślił 

wzór osobowy gentlemana. Powinien on być człowiekiem krzepkim, męskim, 

odważnym, zdyscyplinowanym, zdolnym do wyrzeczeń, stanowczym, sprawied-

liwym, hojnym, przyjacielskim, otwartym, prawym, życzliwym i łagodnym tak 

w stosunku do ludzi, jak i zwierząt. 

Wychowankiem Locke'a był inny przedstawiciel angielskiej myśli oświecenio-

wej Anthony A.C. Shaftesbury (1671-1713). Twierdził on, że każdy człowiek jest 

obdarzony zmysłem moralnym, który osiąga pełnię rozwoju dzięki odpowiedniemu 

wychowaniu, obcowaniu z pięknem i słuchaniu głosu natury. Ocenie moralnej 

podlegają tylko ci, którzy potrafią odróżnić dobro od zła, a więc posiadają zmysł 

moralny. Motyw działania (czyli uczucia) i towarzyszący mu wysiłek decydują 

o moralnej wartości czynu. Złym uczynkiem jest zdrada, niewdzięczność, dręczenie, 

kaleczenie, brutalność, okrucieństwo, torturowanie, składanie ofiar z ludzi. Miłość 

zaś ludzi czy poszukiwanie powszechnego dobra to uczynki dobre. Szczęście daje 

zarówno pewna dbałość o siebie, jak i uprzejmość, przyjaźń, wdzięczność, ciepłe 

uczucia żywione dla bliźnich. Wirtuozem, mistrzem, koneserem życia jest wytworny 

gentleman, który swoją wiedzę czerpie z życia, a nie z książek, dużo podróżuje, jest 

miłośnikiem sztuki, rozumie poezję i piękno, ma dobry smak i we wszystkim 

zachowuje umiar, jest szczodry, wielkoduszny i prawdomówny. Na ten elitarny wzór 

moralny składają się, jak łatwo zauważyć, przede wszystkim reguły dobrego 

wychowania, tak jak były one pojmowane na przełomie XVII i XVIII wieku. 

W pierwszej połowie XVIII w. znaczny rezonans uzyskały w Europie pisma 

Bernarda Mandeville'a (1670-1733). Spośród nich najbardziej  znana Bajka 
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0 pszczołach  (1723)  została we Francji  skazana na spalenie,  a  sam autor 

oskarżony  o  herezję.   Inną jego  głośną pracą jest  Skromna obrona domów 

publicznych (1724). Wizerunek człowieka nakreślony przez Mandeville'a jest 

dość ponury. Od żądzy władzy, ubiegania się o pierwszeństwo i górowania nad 

innymi, z czym łączy się zaborczość i stronniczość, silniejsze są tylko głód  

1 popęd płciowy. Prawodawstwo ma na celu opanowanie niepożądanych skłonno 

ści człowieka, zwłaszcza jego egoizmu i lenistwa. Normy moralne stworzyli 

prawodawcy i politycy, aby przez ujęcie w karby ludzkich namiętności ułatwić 

sobie rządzenie. „Cnoty moralne — pisał Mandeville — są politycznym owocem 

związku pochlebstwa z pychą". Ponieważ interesy ludzi wpływają na ich oceny, 

przeto cnotliwe jest tylko to, co wymaga wyrzeczenia, samozaparcia i prze  

zwyciężenia własnych namiętności w dążeniu do dobra innych ludzi. Spontanicz 

nych uczuć, takich jak litość, strach, miłosierdzie czy miłość macierzyńska nie 

można traktować jako cnót. Z kolei przywary moralne bywają pożyteczne, bo 

dobro często rodzi się ze zła. Duma i próżność prowadzą do ofiarności — potrafią 

uczynić więcej dobrego niż niejedne cnoty. Pochlebstwo skłania do świadczeń na 

rzecz innych ludzi. Zazdrość jest bodźcem do pracy i wysiłku. Duma i miłość 

własna są fundamentem godności. Zamiłowanie do luksusu, komfortu i łatwego 

życia bywa matką wynalazków.  Kaprysy  kobiet dają pracę  tysiącom  ludzi. 

Alkoholizm   podtrzymuje   budżet   domowy.   Prostytucja   chroni   cześć   kobiet 

z dobrego towarzystwa. 

Przedstawicielem myśli racjonalistyczno-empirycznej i w znacznej mierze 

kontynuatorem idei Locke'a był David Hume (1711-1776), autor min. trzy-

tomowego Traktatu o naturze ludzkiej (1739/1740), dwutomowych Esejów moral-

nych i politycznych (1741/1742) oraz Dociekań dotyczących zasad moralności 

(1751). Aby wykryć podstawy etyki, a więc — w jego ujęciu — zasady rządzące 

pochwałami i naganami, należy rozważyć te wszystkie cechy, które czynią 

człowieka godnym szacunku lub pogardy. W tym celu trzeba ustalić, czy chciałoby 

się mieć przypisaną daną cechę i czy powinna ona pochodzić od wroga, czy 

przyjaciela. Potem należałoby ustalić, jakie są wspólne cechy tak wykrytych 

pochwał i nagan. 

Ocenami moralnymi, a więc moralną aprobatą i dezaprobatą, rządzą uczucia. 

Rozum jedynie poucza nas, jakie są właściwości czynów i ich konsekwencje. 

Dobro i zło nie są własnością przedmiotów. Przestępstwo czy niemoralność nie są 

faktami, lecz rodzą się z uczucia dezaprobaty, które odczuwa się na widok 

okrucieństwa czy zdrady. Uczucia jako takie nie mogą być kwalifikowane jako 

prawdziwe lub fałszywe. Również o ocenach, które są rezultatem emocji, nie 

można się wypowiadać prawdziwie ani fałszywie. To nasz zmysł moralny, 

wzmocniony przez wychowanie, pozwala nam odróżniać cnoty od występków. 

Ponieważ ludzie różnią się owym zmysłem moralnym, przeto spory o to. czy jakiś 

czyn jest w większej czy mniejszej mierze występny lub dobry i w jakim stopniu. 

są nierozstrzygalne. Taka czy inna kwalifikacja czynu nie jest jego własnością, lecz 

uczuciem,  które ten czyn wywołuje, podobnie jak piękno nie jest cechą po - 
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dziwianych przedmiotów (inną kwestią jest to, czy relacja o przeżywanym uczuciu 

jest prawdziwa czy nieprawdziwa). Wiele ocen jest w społeczeństwie mocno 

utrwalonych, mają one charakter konwencjonalny i jeśli się zmieniają, to wraz ze 

zmianą stosunków społecznych. W tym wyraża się ich obiektywność. 

Uczucia aprobaty są przeżywaną przyjemnością, samorzutnym zadowoleniem, 

uczucia dezaprobaty przykrością, doznawanym niezadowoleniem. Zarówno ap-

robata, jak i dezaprobata różnią się intensywnością ich przeżywania, oraz jakością 

towarzyszących im doznań. Uczucie aprobaty może wyrażać się szacunkiem, 

uznaniem, miłością, może być wywołane pracowitością, poświęceniem, powściąg-

liwością. W Traktacie o naturze ludzkiej Hume wyróżnił cztery grupy doznań 

oceniających w zależności od tego, czy odnoszą się do nas samych, czy do innych 

ludzi oraz czy mają charakter pozytywny, czy negatywny. 

Tabela 2. Rodzaje doznań oceniających według Davida Hunie'a 
 

obiekt doznań doznania oceniające 

pozytywne negatywne 

doznania w stosunku do nas samych duma pokora (wstyd) 

doznania w stosunku do innych ludzi miłość nienawiść 

Wszystkie uczucia ze względu na ich genezę są uczuciami bezpośrednimi lub 

pośrednimi. Uczucia bezpośrednie powstają pod wpływem spontanicznego instyn-

ktu lub impulsu. Do takich uczuć należy np. pragnienie kary dla wroga, a szczęścia 

dla przyjaciół, zaspokojenia głodu, pożądania płciowego itp. Źródłem uczuć 

natomiast pośrednich są uczucia bezpośrednie. Na wzór osobowy człowieka 

godnego naśladowania, który stworzył Hume, składają się takie cechy, jak: 

łagodność, życzliwość, wyrozumiałość, odwaga, opanowanie, szczerość, ofiarność, 

stanowczość postanowień, pogoda ducha, rozległa wiedza. 

Davida Hume'a uważa się za prekursora utylitaryzmu, sądził bowiem, że 

użyteczne jest to wszystko, co dostarcza przyjemności, a szkodliwe jest to, co 
powoduje cierpienie. Przyjemność, jaką ludzie czerpią z dobroci, hojności czy 
wdzięczności, świadczy o ich użyteczności. Jedne cnoty zapewniające przyjem-
ność są użyteczne dla tych, którzy je posiadają (np. pracowitość, ostrożność, 
umiarkowanie) inne dla partnerów interakcji (np. ofiarność, dobroczynność, miło-
sierdzie). 

i 

Główna uwaga filozofów i pisarzy epoki Oświecenia skupiała się nie tyle na 
pytaniu „jaki jest świat?", lecz na pytaniach: „jaki jest człowiek?", „jak powinien 
postępować?", „czego powinien pragnąć?" Na tych kwestiach skupiała się również 
uwaga autorów podejmujących problemy etyczne. Kierunek zwany utylitaryzmem 

zalecał, aby tak postępować, by starania o interes własny służyły zarazem dobru 
ogółu. 
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Za twórcę terminu „utylitaryzm" uchodzi angielski filozof i reformator w dzie-

dzinie prawa Jeremy Bentham (1748-1832). W dziele Wprowadzenie do zasad 

moralności i prawodawstwa (1789) sformułował zasadę głoszącą, że celem wszel-

kiego prawa jest „jak największe szczęście dla jak największej liczby ludzi". 

Użyteczne jest to wszystko, co przyczynia się do rozwoju, jest przyjemne, dobre 

i przynosi ludziom korzyść. Tak rozumiana użyteczność jest największym i ostate-

cznym dobrem moralnym. Tym większe jest znaczenie danej reguły moralnej, im 

przysparza ona więcej szczęścia (przyjemności) i więcej uchyla cierpienia (przy-

krości). Zachowanie słuszne ma na celu powiększenie sumy przyjemności wszyst-

kich ludzi i ilości przyjemności przypadającej na każdego człowieka. 

Jako zdecydowany rzecznik rugowania z nauki i myślenia fikcji, nazw pozor-

nych i wszelkich niejasności podjął Bentham ostrą krytykę Deklaracji Praw 

Człowieka i Obywatela, programowego dokumentu Wielkiej Rewolucji Francus-

kiej z 26 sierpnia 1789 r., uchodzącego za jeden z najbardziej podstawowych 

dokumentów epoki. Przede wszystkim zwrócił uwagę, że Deklaracja nie odróżnia 

postulatów od zdań o faktach. Deklarowanie, że „wszyscy ludzie są równi 

i pozostają równi wobec prawa", jest nieprawdziwe i niemożliwe do zrealizowania, 

prawo zawsze bowiem ustala jakieś nierówności i relacje niesymetryczne, jak 

między więźniem i strażnikiem, wierzycielem a dłużnikiem, przełożonym a pod-

władnym itp. Fikcją jest także pogląd — twierdzi Bentham — że „prawo jest 

wyrazem woli ogółu". Gdzie, kiedy, w jaki sposób ogół wyraził swoją wolę i stała 

się ona prawem powszechnym? Pozbawiona wartości, a nawet szkodliwa, jest 

również koncepcja niezbywalnych praw człowieka. Oczywiste jest bowiem, ze 

prawo powinno się zmieniać w zależności od warunków, w jakich żyje człowiek. 

Z kolei wolność czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym ludziom, jest 

pewnym uprawnieniem, ale de facto ogranicza wolność, bowiem uprawnienia 

przyznane jednym są zawsze obowiązkami nakładanymi na drugich. 

Inni przedstawiciele myśli oświeceniowej, tacy jak Wolter (1694-1778), 

Helvetius (1715-1771) czy Jan Jakub Rousseau (1712-1778), dowodzili, że 

celem poczynań człowieka powinno być zmniejszenie istniejącego w świecie zła 

i cierpienia oraz dążenie do tego, aby życie było przyjemniejsze. Tylko takie 

postępowanie jest cnotliwe, które jest użyteczne dla społeczeństwa. Dobre prawa 

mogą się do tego walnie przyczynić. 

Pod koniec XVIII w. zaczęła dominować w Europie niemiecka filozofia 

krytyczna, której najwybitniejszym przedstawicielem był Immnuel Kant 

(1724-1804). Poglądy, które głosił, nazywa się etyką rygorystyczną lub uniwer-

salistyczną. W głównym swoim dziele etycznym, Krytyce praktycznego rozumu 

(1778), twierdził, że ze stanowiska racjonalizmu cenna jest jedynie dobra wola, 

wyrażająca się w spełnieniu obowiązku. Dobre, czyli moralne, są takie czyny, 

które zostały wykonane z obowiązku, a nie pod wpływem takich czy innych 

skłonności. Podporządkowanie się prawu powszechnemu (prawu natury), co jest 

nakazem rozumu praktycznego, jest istotą obowiązku. Nakazy prawa natury mają 
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charakter — z punktu widzenia rozumu — czysto formalny. Taki też charakter ma 

jego słynny, już cytowany, imperatyw kategoryczny. 

Dobrem moralnym jest, według Kanta, zarówno działanie zgodne z nakazem 

(prawem) etycznym, jak i stan szczęśliwości. Nie istnieje między nimi ani związek 

logiczny, ani związek przyczynowy. Człowiek cnotliwy nie zawsze jest szczęśliwy 

i vice versa. Szczęście nie jest więc ani przyczyną, ani skutkiem zachowania 

etycznego. Wysiłki, by osiągnąć cnotę i szczęście bywają wprawdzie daremne, ale 

obowiązek i etyka nakazują nam, aby się o to starać. 

Zwrot od racjonalizmu do idealizmu zaczął się w XIX w. Najpełniejszy wyraz 

znalazł w twórczości Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770-1831). Ten 

wielce płodny filozof twierdził m.in., że moralność w odróżnieniu od prawa jest 

kwestią intencji i zamiaru. Aby stwierdzić, jakie intencje są dobre, trzeba najpierw 

znaleźć odpowiedź na pytanie, co to jest dobro. Dobro — odpowiadał Hegel — 

jest szczęściem, czyli bogactwem i pełnią życia, a to z kolei oznacza życie zgodne 

z obowiązkiem. 

Inaczej kwestie etyczne przedstawiał inny wybitny przedstawiciel idealizmu, 

znacznie mniej popularny za życia niż Hegel, Artur Schopenhauer (1788-1860). 

Jego koncepcja bywa nazywana „etyką współczucia". W książce Dwa pod-

stawowe zagadnienia etyki (1841), poświęconej wolnej woli i podstawom moralno-

ści, autor ten dowodzi, że wszyscy ludzie dążą do szczęścia, ale nikt nie jest 

w stanie go osiągnąć. Życie składa się z drobnych i wielkich trosk, nikt też nie 

może się pozbyć lęku śmierci. Wyzbycie się pożądań i potrzeb łagodzi ten lęk, 

pozwala oderwać się od własnego cierpienia. Świadomość, że inni ludzie również 

cierpią, wywołuje w nas współczucie, które z kolei sprawia, że sami mniej 

cierpimy. 

Marksizm, który rozwinął się jako częściowa destrukcja heglizmu, dowodził, 

że wszelkie teorie i poglądy etyczne są uwarunkowane przez stosunki produkcji 

i układ sił klasowych. Dlatego moralność jest zawsze moralnością klasową, 

usprawiedliwia interesy klasy panującej, służy jej interesom i sankcjonuje stosowa-

ny przez nią wyzysk. Wszelkie poglądy, czyli tzw. nadbudowa, łącznie z prawem, 

podlegają owym uwarunkowaniom klasowym i historycznym — z wyjątkiem 

samego marksizmu. 

Pozytywizm w nauce, który był mniej więcej równoczesny z marksizmem, 

głosił, np. w interpretacji Augusta Comte'a (1798-1857), ojca socjologii, kult 

ludzkości, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń. Starając się służyć 

ludzkości, każdy człowiek będzie zdolny miłować bliźnich „jak siebie samego". 

W wydaniu Herberta Spencera (1820-1903) i jego pozytywizmu ewolucyj-

nego etyka powinna być nauką o postępowaniu człowieka, a więc o działaniach, 

które zmierzają do jakiegoś celu. Jeśli tym celem jest spowodowanie przyjaznych 

doznań jak największej liczby ludzi, to jest to dobre etycznie postępowanie. 

Zgodnie z prawami ogólnej ewolucji następuje ciągły postęp we wzajemnym  
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przystosowaniu się interesów poszczególnych ludzi. Poczucie solidarności obe-

jmuje coraz szersze kręgi, a wrogie nastawienia ustępują przyjaznym skłon-

nościom. 

Rozwój pozytywizmu, ewolucjonizmu i scjentyzmu opierał się na założeniu, 

że wiedza naukowa ma stwierdzać fakty i formułować ogólne prawidłowości 

za pomocą metod doświadczalnych. W takim też duchu próbowano uprawiać 

etykę w drugiej połowie XIX w. Po pierwsze, etyka powinna być nauką em-

piryczną, powinna zajmować się tym, co ludzie uważają za dobre i złe moralnie, 

a nie tworzyć abstrakcyjnych pojęć dobra, zła, sprawiedliwości, szczęścia itp. 

Po drugie, uzasadnienia norm i ocen moralnych należy poszukiwać w przeżyciach 

psychicznych. Po trzecie, bez społeczeństwa nie byłoby reguł etycznych. Dla 

ludzi to jest normą i oceną, czego wymaga od nich społeczność, do której 

należą. Po czwarte, zadaniem etyki nie jest formułowanie uniwersalnych reguł 

etycznych, lecz badanie, opisywanie i analizowanie funkcjonujących w spo-

łeczeństwie ocen i norm moralnych. 

Jedną z odmian pozytywizmu była w końcu XIX w. tzw. filozofia życia, którą 

najpełniej wyraził w swej twórczości wspomniany już Friedrich Nietzsche. Głosił 

on pogląd, że nie istnieją powszechnie obowiązujące wartości etyczne. Każdy 

człowiek kieruje się taką moralnością, jaka jest mu w danych okolicznościach 

potrzebna. Ludzie silni kierują się moralnością panów, słabi — niewolników. Ci 

pierwsi mają w cenie godność osobistą, dostojność, stanowczość, sprawność, 

pewność, bezwzględność. Ci drudzy hołdują litości, tolerancji, altruizmowi, poko-

rze. Ponieważ z uwagi na swą liczebność niewolnicy zwyciężyli panów, przeto 

zapanowała ich moralność pokory i altruizmu. Dla panów, ludzi wielkich i silnych, 

moralność niewolników pozbawiona jest wartości, nie mają przeto obowiązku 

oszczędzać słabych bliźnich. 

Na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się w nauce dwa nowe kierunki: 

pragmatyzm i intuicjonizm. O ile pierwszy odegrał dość istotną rolę w myśli 

naukowej, lecz do problemów etycznych nie wniósł nowych elementów, o tyle 

drugi kierunek naukowo okazał się wątły, lecz w dziedzinie etyki inspirujący. 

Henri Bergson (1859-1941), główny przedstawiciel intuicjonizmu, wyróżnił dwa 

rodzaje moralności: statyczną i dynamiczną. Moralność statyczna określa po-

stępowanie człowieka zgodnie ze społecznie ustalonymi sankcjami i nakazami. Ma 

ona na celu utrzymanie spójności grup społecznych i podporządkowanie jednostek 

społeczeństwu. Nie posiada wartości ogólnoludzkich. Odmienna jest rola moralno-

ści dynamicznej. Kształtuje się ona pod wpływem wybitnych jednostek i ma na 

celu twórcze ulepszenie życia, nie przez nakazy i przymus lecz przez miłość 

i wolność. 

Na ostatnią dekadę XIX w. i pierwszą XX w. przypada najintensywniejsza 

twórczość Leona Petrażyckiego (1867-1931), którego koncepcje prawa i moral-

ności są do dzisiaj żywo dyskutowane. Jego zdaniem, żeby zrozumieć istotę 

moralności, a także prawa (obie te kategorie obejmował wspólną nazwą etyki). 
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należy najpierw ustalić, jakie motywy (pobudki) kierują postępowaniem ludzi. 

Pobudkami tymi w większości wypadków nie są ani dążenia do przyjemności, ani 

też unikanie przykrości, jak sądził np. Bentham i inni utylitaryści. Błędność 

założeń i wniosków, które formułowali, wynika m.in. stąd, że nie uwzględniali 

specyficznego rodzaju przeżyć (podrażnień) doznawczo-popędowych, czyli emo-

cji. „Obowiązki w stosunku do innych osób, które są wolne, obowiązki bez 

roszczenia, będziemy nazywali — pisze Petrażycki — obowiązkami moralnymi. 

[...] Psychika prawna jest psychiką roszczeniową, moralna — psychiką bezrosz-

czeniową". Normy moralne mają charakter imperatywny, autorytatywnie określają 

obowiązkowe postępowanie (dotyczące na przykład pokory, miłowania wrogów 

itp.), normy prawne natomiast są normami imperatywno-atrybutywnymi (nakazują-

co-przydzielającymi). Podmiotami uprawnień i obowiązków, moralnych i pra-

wnych, mogą być — zdaniem Petrażyckiego — nie tylko istoty realne (bez 

względu na stan ich umysłu), lecz także istoty wyobrażone czy tylko pomyślane. 

Motywacja jednostronnie imperatywna (moralna) ma, jak dowodzi, zdecydo-

wanie mniejsze znaczenie dla życia społecznego niż motywacja imperatyw-no-

atrybutywna (prawna). Postęp społeczny polega bowiem na rozpowszechnieniu się 

w psychice społecznej skojarzenia wyobrażeń postępowania korzystnego dla całej 

społeczności (a na wyższych stadiach rozwoju — korzystnego dla całego gatunku 

Homo sapiens) z emocjami imperatywno-atrybutywnymi (prawnymi), a nie z 

imperatywami moralnymi. Wprawdzie psychika moralna również spełnia w 

życiu społecznym doniosłe funkcje, ale dla kształtowania się charakteru 

człowieka oraz zdrowych stosunków międzyludzkich konieczny jest rozwój psy-

chiki roszczeniowej, prawnej (kształtuje ona poczucie podmiotowości i godności 

własnej, szacunku dla samego siebie, wyposaża ludzi w pewność siebie, energię 

i przedsiębiorczość). Tak więc w porównaniu z moralnością przeżycia prawne 

silniej oddziałują na psychikę i zachowania człowieka. Moralność jest pasywna, 

kształtuje przede wszystkim poczucie obowiązku, świadomość, że pewnym regu-

łom należy się posłuch. Prawo natomiast rozbudowuje w ludziach poczucie 

własnych uprawnień, kreuje człowieka-obywatela. 

Oryginalność koncepcji Petrażyckiego polega m.in. na tym, że uznawał 

i wszechstronnie uzasadniał prymat prawa zarówno nad państwem, jak i nad 

moralnością. Wykazywał, że prawo jest w życiu społecznym cenniejsze niż 

moralność, odgrywa ważniejszą rolę w kształtowaniu postaw i zachowań ludzi 

w skali masowej, skuteczniej i pewniej niż moralność wzmacnia przyzwyczajenia, 

cechy charakteru i skłonności prospołeczne. Jednakże w wymiarze historycznym 

istnienie prawa, jak i moralności jest, jak przyjmował, wyrazem niewystarczające-

go przystosowania człowieka do warunków życia społecznego i zarazem środkiem 

umożliwiającym osiągnięcie tego przystosowania. Spełniwszy swoje adaptacyjne 

i socjalizacyjne zadanie, prawo i moralność kiedyś, w trudno wyobrażalnej 

przyszłości, po prostu zanikną. Pozostaną w pamięci przyszłych pokoleń jedynie 

wspomnieniem czasów barbarzyństwa, kiedy spontaniczność ludzka musiała być 

utrzymywana w karbach etycznych zakazów i nakazów. Z tezy, że następuje 
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stopniowy, choć nie bez regresów i zahamowań, postęp etyczny całej ludzkości, 

wyciągał wniosek, że rozumna polityka społeczna wraz z naukową polityką 

prawną może proces obumierania reguł etycznych wydatnie przyspieszyć. 

Orientacją bardzo wpływową w nauce, która była, podobnie jak teoria Pet-

rażyckiego, reakcją przeciw ciasnemu empiryzmowi i wywarła wpływ na różne 

dyscypliny szczegółowe, stała się fenomenologia. W etyce najsilniej oddziałały 

koncepcje Maxa Schelera (1874-1928), który wartości, w tym etyczne, ujmował 

obiektywistycznie, tzn. przypisywał im istnienie niezależne od poznającego pod-

miotu. W taki sposób, a więc niezależnie od sądów ludzkich, istnieją np. piękno 

i sprawiedliwość. Poznaje się je nie na podstawie empirii, lecz bezpośrednio. Ten 

aprioryzm etyczny doprowadził Schelera do wniosku, że zasadne jest wyróżnienie 

czterech klas wartości, których hierarchiczny układ jest następujący: 

• wartości hedonistyczne, 

• wartości witalne, 

• wartości duchowe, 

• wartości religijne — według jego sądu — najważniejsze, bowiem to one 

wskazują, jak należy postępować. 

Inne stanowisko w kwestii wartości zajmował George Edward Moore 

(1873-1958), prekursor brytyjskiej filozofii analitycznej, profesor filozofii moral-

nej w Cambridge. W Zasadach etyki (1903) i w innych pismach dowodził, że 

„dobro" jest pojęciem prostym, którego jakiekolwiek próby zdefiniowania, psycho-

logicznego czy socjologicznego, zawsze muszą okazać się bezowocne. Etyka nie 

powinna więc szukać odpowiedzi na pytanie „co to jest dobro?", lecz „co jest 

dobre?", jakim przedmiotom „dobro" przysługuje. Istnieją dobra bezwzględne 

(pierwotne), bo coś jest dobre samo przez się, i dobra względne (wtórne), bowiem 

coś jest dobre ze względu na jakiś inny przedmiot. Głównym zadaniem etyki jest 

ustalenie dóbr pierwotnych (w ich liczbie nie tylko materialnych) oraz tego, jakie 

postępowanie jest dobre moralnie. 

Pod wpływem koncepcji Moore'a pozostawał we wczesnym okresie swej 

twórczości wybitny matematyk, filozof i eseista Bertrand Russell (1872-1970). 

lecz później się od nich oddalił. Twierdził on, że sądy o wartościach są wyrazem 

emocji i mają charakter życzeniowy. Etyka jest sprawą poglądów, a nie faktów. 

Kontrowersje etyczne są na gruncie empirii nierozstrzygalne, oponenta co naj-

wyżej można przekonać perswazją lub środkami przymusu. Należy wszelako 

poszukiwać najwyższego dobra i tam, gdzie jest to tylko możliwe, zmieniać życie 

na lepsze, w imię sprawiedliwości, pokoju i wolności. 

Socjologiczny wizerunek etyki stworzył Emil Durkheim (1858-1917), jeden 

z najwybitniejszych przedstawicieli tej nowej nauki. Podkreślał on. że każda 

moralność jest wytworem życia zbiorowego. To ludzie tworzą normy i oceny 

moralne i oni je zmieniają. Etyka tradycyjna, przesycona spekulatywnymi roz-

ważaniami, nie ma wartości naukowej. Powinna zostać zastąpiona historycz-no-

socjologiczną nauką o moralności, której celem jest rejestrowanie, analizowanie 
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i wyjaśnianie norm moralnych obowiązujących w danym społeczeństwie. Wszyst-

kie normy w tym sensie są normalne, że są faktami społecznymi. „Zbrodnia jest 

normalna — pisał Durkheim — ponieważ społeczeństwo bez zbrodni jest niemoż-

liwe. [...] Ileż to razy zbrodnia jest tylko antycypacją przyszłej moralności, 

zwrotem ku temu, co ma nastąpić. [...] Wolność myśli, jaką cieszymy się obecnie, 

nie mogłaby nigdy być proklamowana, gdyby wzbraniające jej zasady nie były 

gwałcone na długo przed ich uroczystym zniesieniem". 

W historii myśli naukowej zdarzyła się również próba unicestwienia etyki. 

Podjął ją wpływowy w łatach dwudziestych i późniejszych XX w. neopozyty-

wizm. Tacy jego przedstawiciele, jak Otto Neurath (1882-1942), Ludwig Wit-

tgenstein (1889-1951) i Rudolf Carnap (1891-1970) twierdzili, że do nauki 

należą tylko zdania o faktach (zadania faktualne), a jedynym źródłem wiedzy  

0 świecie jest empiria i składające się na nią zdania spostrzeżeniowe. Nakazy, 

zakazy, normy i oceny, podobnie jak wszelkie twierdzenia o wartościach, należą 

do sfery metafizyki. Takie orzeczniki, jak: „dobry", „zły", „sprawiedliwy", „słusz 

ny", „niesłuszny" nie oznaczają niczego rzeczywistego, nie są ani prawdziwe, ani 

fałszywe, a więc zdania, w których występują, są niesprawdzalne. W tym stanie 

rzeczy jedynym sensownym zadaniem w nauce jest analiza języka, którym się  

posługuje etyka. 

Inny  rodzaj   etycznego   pesymizmu  propagowali  w  latach  pięćdziesiątych 

1 sześćdziesiątych XX w. egzystencjaliści. Pod wpływem pism Srrena Kierkega- 

arda (1813-1855), który dowodził, że ludzkiej egzystencji towarzyszy wieczny 

lęk,  że  człowiek jest  skazany  na  wieczne  wybory  i nie  może  się  pozbyć  

odpowiedzialności za świat, tacy filozofowie i pisarze jak Martin Heidegger 

(1889-1976), Jean Paul Sartre (1905-1980) i Albert Camus (1913-1960) głosili 

tragizm i nicość życia, udrękę wolności i samotność. W tym wiecznym rozdarciu 

człowiek nie znajduje żadnej wskazówki etycznej, która by mu powiedziała, jak 

żyć. Życie jest bowiem przypadkowe i chimeryczne. W sprawach etycznych nikt 

i nic nie może pełnić roli arbitra. Nie istnieją powszechnie obowiązujące nakazy 

i zakazy, wartości i powinności. Każdy musi sam dokonywać wyborów — w imię 

własnej wolności, co zarazem jest przekleństwem i szansą na złagodzenie absurdu 

życia. 

Z tradycyjnymi problemami podejmowanymi w etyce próbują zerwać przed-

stawiciele stosunkowo młodego kierunku badań i refleksji z pogranicza filozofii, 

antropologii, medycyny i prawa, nazywanego bioetyką. Dowodzą oni, że dotych-

czasowa etyka, którą w znacznym stopniu określała perspektywa religijna i aks-

jologiczna, zawierała wiele gołosłownego moralizatorstwa i fałszywych z gruntu 

twierdzeń (np. że każde życie ludzkie ma taką samą wartość), formułowała 

absolutystyczne nakazy i zakazy, akceptowała i utrwalała antropocentryczną 

wizję świata, godziła się, by instytucje władzy państwowej decydowały o tak 

istotnych kwestiach, jak życie i śmierć (vide regulacje dotyczące eutanazji 

i aborcji). 
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Nowa etyka życia i śmierci, której propagatorem jest m.in. Peter Singer 

(ur. 1946), autor tłumaczonej na wiele języków Practical Ethics (1993), powinna 

zaakceptować zdobycze wiedzy biomedycznej i kierować się następującymi 

tezami: 

• nie wszystkie istoty należące do gatunku Homo sapiens są osobami, istnieją 

także osobniki, które do tego gatunku nie należą; 

• przynależność do gatunku Homo sapiens nie jest cechą moralnie wyróż 

niającą człowieka spośród innych istot żywych; 

• nie każde życie ludzkie ma taką samą wartość; życie człowieka, który jest 

trwale pozbawiony świadomości i samoświadomości (czyli nie jest w stanie — 

parafrazując powiedzenie Johna Locke'a — „ujmować siebie myślą jako samego 

siebie") nie ma szczególnej wartości; 

• każdy człowiek jest odpowiedzialny za konsekwencje swoich decyzji w spra 

wach życia i śmierci, zarówno za zaniechanie, jak i za działanie; 

• poczęcie nowej istoty ludzkiej nie zawsze jest czymś dobrym. 

W ramach bioetyki podejmowane są takie zagadnienia, jak: zasady prze-

prowadzania eksperymentów medycznych, dopuszczalność klonowania, pozys-

kiwania i dystrybucji organów do transplantacji, zapłodnienia in vitro, dostępności 

kosztownej terapii i opieki medycznej dla ludzi ubogich, funkcjonowania instytucji 

ochrony zdrowia itp. Rozwój wiedzy medycznej i medycznych technik genetycz-

nych stwarza wiele nowych, bardzo konkretnych problemów i dylematów etycz-

nych, na które trudno znaleźć zadowalające odpowiedzi. 

Przedstawiony bardzo szkicowy przegląd różnych nurtów, poglądów i stano-

wisk w etyce wyraźnie, unaocznia bogactwo oraz interdyscyplinarne zróżnicowa-

nie refleksji etycznych, które w umysłowej kulturze europejskiej liczą ponad dwa 

i pół tysiąca lat. Oczywiście, wielu autorów, wypowiadających się i piszących na 

temat kwestii etycznych, absolutyzowało własne, nierzadko bardzo oryginalne 

przekonania moralne, albo też odzwierciedlało dominującą orientację moralną 

epoki, w której przypadło im żyć. Niemniej ich obserwacje, poglądy i próby 

teoretycznych uogólnień obrazują ogromne znaczenie problematyki etycznej w je-

dnostkowym i zbiorowym doświadczeniu ludzi. 

Należy również pamiętać, że etyka i prawo pozostają, i niewątpliwie powinny 

pozostawać, w bardzo bliskich relacjach. Ich wspólną częścią są historycznie 

ukształtowane przewodnie ideały moralne (nazywane też prawem naturalnym), 

które stanowią zarówno aksjologiczną podstawę prawa, jak i normatywny „wierz-

chołek" etyki. Reguły etyczne są jednym ze źródeł prawa, wpływają na jego treść, 

stosowanie i przestrzeganie, a ponadto znajdują wyraz w wielu przepisach prawa 

cywilnego, karnego czy handlowego. 
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