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Podziękowania 

Książka Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót jest poprawio-
ną wersją rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Są w niej zawarte wyniki badań przeprowa-
dzonych w ramach projektu badawczego nr 2016/23/N/HS1/00641, finansowa-
nego przez Narodowe Centrum Nauki. Pragnę serdecznie podziękować mojemu 
Promotorowi i Opiekunowi projektu, ks. prof. dr. hab. Władysławowi Zuziakowi 
za życzliwość, wsparcie merytoryczne i stworzenie bardzo dobrych warunków 
do pracy naukowej. Bardzo dziękuję również Recenzentom, ks. prof. dr. hab. 
Krzysztofowi Stachewiczowi oraz dr. hab. Markowi Pyce za wnikliwe i rzeczo-
we uwagi, które pozwoliły mi udoskonalić przygotowywaną publikację. W trak-
cie realizacji projektu miałam możliwość skorzystania z zasobów bibliotecznych 
oraz z konsultacji pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II w Krakowie, Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrażam wdzięczność za życzliwość i pomoc 
Pracownikom tych instytucji. Dziękuję w szczególności prof. dr. hab. Pawłowi 
Łukowowi za udzielenie konsultacji, która rozjaśniła mi wiele trudnych kwestii 
związanych z filozofią Kanta. Dziękuję również pani Justynie Kosoń oraz pani 
Iwonie Bąk i Centrum Naukowo-Badawczemu i Współpracy Międzynarodowej za 
pomoc w kwestiach formalnych i wsparcie organizacyjne przy realizacji projektu. 





Słyszymy w sobie echo wielu antycznych głosów,  
potrafimy jednak przyciszyć te, które nie służą już naszemu dobru,  

i wzmocnić inne, gdy stają się nam potrzebne.  
1  Na tym opiera się nasza nadzieja*.

Carl Sagan 

* C. Sagan, A. Druyan, Cienie zapomnianych przodków. W poszukiwaniu naszej tożsamości, 
tłum. J. Bieroń, Poznań 2000, s. 208.





Wstęp

Główną inspiracją do powstania niniejszej książki było zaznajo-
mienie się z filozofią moralną Thomasa Nagela, który zasługuje 
na miano jednego z najbardziej wnikliwych i wszechstronnych 

współczesnych myślicieli. Jego koncepcja pozwala naświetlić i częściowo 
rozwiązać niektóre z podstawowych sporów w filozofii moralnej. Jednak 
pewnych kwestii Nagel nie porusza lub omawia je w sposób bardzo skró-
towy. W związku z tym uznałam, że jego koncepcja może zostać uzupeł-
niona o dodatkowe elementy i rozwinięta w nowym kierunku związanym 
z procesem kształtowania charakteru i rozwijania mądrości praktycznej. 
W niniejszej książce podjęłam próbę obrony tezy, że można powiązać myśl 
etyczną Nagela z elementami neoarystotelesowskiej etyki cnót, co może 
być przydatne i inspirujące zarówno dla etyki cnót, jak i w odniesieniu do 
koncepcji samego Nagela.

*     *     *

Thomas Nagel stara się ugruntować etykę i moralność w sferze ro-
zumu, polemizując ze współczesnymi wersjami emotywizmu na płasz-
czyźnie filozofii analitycznej oraz z przedstawicielami postmodernizmu, 
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takimi jak np. Richard Rorty. Pokazuje formalne warunki rozumowania 
praktycznego i próbuje wykazać, że działanie altruistyczne oparte na sfe-
rze racji jest możliwe1. Zaproponowana przez Nagela typologia racji do 
działania, w tym racji moralnych, jest związana z jego koncepcją współ-
istnienia dwóch perspektyw: wewnętrznego i zewnętrznego punktu wi-
dzenia. Jest to niezwykle przekonująca i wiarygodna teoria etyczna, która 
pozwala lepiej zrozumieć wiele spornych zagadnień z zakresu filozofii mo-
ralnej. Nagel nie daje jednak odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Pierwsze 
dotyczy poziomu opisowego: co sprawia, że ludzie faktycznie postępują 
moralnie? Podane przez niego formalne warunki wydają się konieczne, 
ale niewystarczające. Kolejne pytania są praktyczne i zarazem normatyw-
ne: co powinniśmy zrobić, żeby ludzie nie tylko mogli, ale również chcie-
li kierować się racjami? Co należałoby zrobić, aby w decyzjach moralnych 
szerokie spektrum racji było rzeczywiście uwzględniane? Jakie znaczenie 
powinno mieć przyjęcie zaproponowanej typologii racji dla praktyk mo-
ralnych w szerszym kontekście? Nagel próbuje budować most pomiędzy 
sferą obiektywnych racji a działaniem, jednak bez uwzględnienia choćby 
pewnych elementów etyki cnót wydaje się on zbyt chwiejny. 

Podjęta przeze mnie próba poszerzenia perspektywy badawczej Nagela 
o elementy etyki cnót w pewnym stopniu nawiązuje do myśli arystotele-
sowskiej, jednak uwzględnia również wyniki najnowszych badań nauk 
szczegółowych. Wynika to z mojego przekonania, że coraz częściej spoty-
kane podejście interdyscyplinarne w filozofii moralnej jest zjawiskiem po-
zytywnym. Najprostszym uzasadnieniem takiego poglądu jest stwierdze-
nie, że bez względu na to, za jakim nurtem w etyce się opowiadamy, zawsze 
w centrum zainteresowania teorii etycznej jest człowiek i jego relacja do 

1 W koncepcji Nagela „moralność ma swą podstawę w obrębie racjonalności prak-
tycznej pojmowanej jako sfera obiektywnych racji do działania”; M. Pyka, U źródeł 
szerokiego pluralizmu. Etyka deontologiczna wobec konsekwencjonalizmu, w: J. Ziobrowski 
(red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, Warszawa 2013, s. 298.
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innych, do świata i do siebie samego. Zatem etycy powinni czynić wszel-
kie możliwe starania, aby obraz obiektu ich dociekań i postulatów był jak 
najbardziej zbliżony do prawdy i jak najmniej zafałszowany – choćby dla-
tego, że powinność zakłada możność. Już ten minimalny, niekontrower-
syjny warunek przemawia na korzyść tezy, że etyka nie może abstrahować 
od wyników badań empirycznych – nie można zobowiązywać ludzi, aby 
byli takimi istotami, jakimi nie mogą być. Arystoteles dostrzegł, że cno-
ta wymaga wiedzy2. Można zgodzić się z tą opinią oraz dodać, że wiedza 
o ludzkich uwarunkowaniach psychicznych jest jednym z kluczowych 
aspektów mądrości potrzebnej do tego, aby formułować wobec człowieka 
zasadne i realistyczne postulaty etyczne. Wiedza ta w znacznym stopniu 
dotyczy dziedziny nazywanej psychologią moralną, którą można zdefinio-
wać jako „badanie sposobu, w jaki ludzie myślą o moralności, dokonują 
osądów moralnych i zachowują się w sytuacjach moralnych”3. Nagel pod-
kreślał, że jego rozważania nad problematyką motywacji obejmują właśnie 
obszar psychologii moralnej, jednak jest widoczne, że nie wyczerpał on 
tego zagadnienia. Koncentrując się na badaniu racjonalności i tylko skró-
towo odnosząc się do sfery emocjonalnej oraz do najnowszych badań em-
pirycznych, zbadał on tylko pewien aspekt tej niezwykle złożonej tematy-
ki. Podejście interdyscyplinarne umożliwia uzyskanie nowej perspektywy 
i pozwala ukazać podstawowe problemy filozoficzne w szerszym kontek-
ście, dlatego w tej książce – zwłaszcza w ostatnim rozdziale – współistnie-
ją trzy główne obszary badań: filozofia moralna Nagela4, etyka cnót oraz 
współczesne badania w obszarze nauk empirycznych, głównie w zakresie 

2 Por. K.A. Appiach, Experiments in Ethics, London 2008, s. 70.
3 „It is the study of the way humans think about morality, make moral judgements, and 

behave in moral situations”; T. Nadelhaffer, E. Nahmias, S. Nichols, Introduction, w: 
iidem, Moral psychology. Historical and contemporary readings, Malden 2010, s. 1.

4 Filozofia moralna w szerokim znaczeniu obejmuje zarówno zagadnienia metaetycz-
ne, jak i etykę normatywną. Por. A. Malitowska, Czym jest filozofia moralna?, „Filozofia 
Polityczna i Edukacja Demokratyczna” 2012, t. I, nr 1, s. 120–126.
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szeroko rozumianej kognitywistyki. Wyrażam nadzieję, że takie ujęcie 
chociaż w pewnym stopniu przyczyni się do wykazania, że model racjona-
listyczny może współistnieć z elementami etyki cnót i może uwzględniać 
rolę emocji w procesie motywacji.

W pierwszym rozdziale zarysowane zostają podstawowe inspira-
cje Nagela oraz epistemologiczne i metafizyczne założenia jego filozofii. 
Zrekonstruowano jego koncepcję współwystępowania dwóch perspektyw 
i przeanalizowano jej wpływ na filozofię moralną Nagela. Omawiana jest 
również typologia racji do działania i zagadnienie pluralizmu etycznego.

Drugi rozdział dotyczy zagadnień metaetycznych, w szczególności 
kwestii realizmu etycznego. Analizie została poddana polemika Nagela 
z teorią błędu, a także inspirowane teorią błędu stanowisko fikcjonalistycz-
ne. Następnie skrótowo omówiono problem ontycznego statusu wartości 
i ich relacji ze sferą racji. Zagadnienia dotyczące etyki cnót pojawiają się 
jedynie fragmentarycznie w powiązaniu z innymi omawianymi zagadnie-
niami oraz jako zapowiedź określonych kwestii, które są omawiane w dal-
szych rozdziałach. 

W trzecim rozdziale przedstawione są rozważania Nagela dotyczą-
ce zagadnień z zakresu filozofii praktycznej obejmującej problematykę 
motywacji, rozumowania praktycznego i podejmowania decyzji moral-
nej. Stanowisko Nagela zostaje skonfrontowane z Humowskim modelem 
motywacji i z jego współczesną wersją reprezentowaną przez Bernarda 
Williamsa. W tym rozdziale znajduje się również wprowadzenie do zagad-
nienia etyki cnót oraz analizowana jest kompatybilność koncepcji Nagela 
z głównymi założeniami neoarystotelesowskiej etyki cnót5.

W rozdziale czwartym podjęta zostaje próba rozwinięcia rozważań 
Nagela o elementy współczesnej etyki cnót z uwzględnieniem najnowszej 

5 W trzecim rozdziale zostaną przedstawione zasadnicze cechy podejścia neoarystote-
lesowskiego, które jest obecnie jednym z ważniejszych nurtów w filozofii moralnej.
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wiedzy o biologiczno-psychicznej konstrukcji człowieka6. Zaproponowane 
tu rozwinięcie filozofii Nagela ma dwa wymiary. Z jednej strony jego typo-
logia racji – która wydaje się jednym z jego największych osiągnięć – zostaje 
wzbogacona o aspekt praktyczny, co ma zapewnić jej element stabilizujący 
w systemie motywacyjnym. Ujęcie to uwzględnia arystotelesowskie rozu-
mienie cnoty jako trwałej dyspozycji oraz ideę złotego środka, użyteczną 
przy ważeniu racji. Z drugiej strony wykorzystana została typologia racji 
do nałożenia ograniczeń na stosowane metody wychowawcze – również 
te, którymi tradycyjnie posługiwano się przy wdrażaniu cnót. Ostatni 
rozdział dotyczy więc praktycznego wykorzystania typologii racji i kon-
centruje się na tym, aby koncepcję Nagela odnieść do rzeczywistych pro-
blemów i istniejących praktyk moralnych. W związku z tym w rozdziale 
czwartym przytoczono wiele „przyziemnych” przykładów. Można zary-
zykować stwierdzenie, że słowo to powinno utracić swój negatywny wy-
dźwięk, szczególnie w kontekście etyki, która ma za zadanie być filozofią 
praktyczną, a zatem nie powinna być nadmiernie oddalona od życia7.

Główną stosowaną metodą jest krytyczna analiza źródeł. Przedmiotem 
analiz są teksty Nagela oraz jego komentatorów, a także publikacje filozo-
fów, którymi się inspirował lub z którymi polemizował. Wiele analiz za-
wartych w książce ma charakter komparatystyczny. Wykorzystywana jest 
również metoda syntetyczna, głównie w celu dokonania rekonstrukcji 
sposobów argumentacji Nagela oraz jego głównych idei w zakresie badane-
go zagadnienia. Metoda ta znalazła również zastosowanie w poszerzeniu 

6 Różne stanowiska, jeśli chodzi o wpływ wyników nauk empirycznych na etykę, anali-
zuje m.in. M. Weiss w: idem, Umysł moralny a namysł etyczny: między neuroetyką a trady-
cyjną filozofią moralności, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 6 (2012), nr 1, 
s. 77–96.

7 M. Pyka słusznie kładzie tak duży nacisk na to, że etyka jest filozofią praktyczną, 
czyli „musi mieć zdolność i moc rzeczywistego kształtowania i normowania ludzkiej 
praktyki, życia jednostkowego i społecznego”; M. Pyka, Między normami a działaniem: 
praktyczny charakter etyki inżynierskiej, „Diametros” 2010, nr 25, s. 55. 
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perspektywy badawczej o wątki interdyscyplinarne. Wyrażam nadzieję, 
że choć w pewnym stopniu uda mi się pójść w ślady Johna Searle’a, który 
w jednej ze swoich książek wyjaśnia: „Filozofowie analityczni rozważają 
każdą kwestię z osobna, rozkładając ją na mniejsze składniki. […] Moja 
książka zawiera sporo analizy tego typu, ale chcę w niej pokazać powiąza-
nia między faktami. Jest to synteza dokonana przez analityka”8. Zdaję sobie 
sprawę z trudności, które niesie za sobą taki sposób ujęcia tematu. Jednak 
ma ono istotne zalety – daje bowiem szansę na połączenie pogłębionej ana-
lizy omawianych zagadnień przy jednoczesnym poszerzeniu perspektywy 
badawczej. Wydaje się zatem, że warto jest podjąć taką próbę, nawet jeśli 
uda się ją zrealizować jedynie w ograniczonym zakresie.

8 J.R. Searle, Umysł, język, społeczeństwo, tłum. D. Cieśla, Warszawa 1999, s. 23.



Rozdział I  
Wprowadzenie do filozofii Thomasa Nagela

Thomas Nagel urodził się 4 lipca 1937 roku w Serbii. Pracę dok-
torską pisaną pod kierunkiem Johna Rawlsa obronił w 1963 
roku. Wykładał na Uniwersytecie Kalifornijskim, Uniwersytecie 

Princeton oraz Uniwersytecie Nowojorskim. Obecnie jest profesorem 
emerytowanym filozofii i prawa na Uniwersytecie Nowojorskim. W swo-
jej karierze naukowej prowadził wiele wykładów gościnnych oraz rozmaite 
cykle zajęć, w tym słynne wykłady tannerowskie. Był członkiem licznych 
towarzystw filozoficznych (np. American Philosophical Society, American 
Academy of Arts and Sciences, National Science Foundation) i zdo-
bywcą wielu nagród za działalność naukową (np. Mellon Distinguished 
Achievement Award in the Humanities, Rolf Schock Prize in Logic and 
Philosophy, Balzan Prize in Moral Philosophy). Został współzałożycielem 
wpływowego czasopisma „Philosophy & Public Affairs” oraz współpraco-
wał naukowo z tak wybitnymi postaciami, jak Ronald Dworkin czy Robert 
Nozick. Jest autorem kilkunastu książek, a także licznych artykułów i re-
cenzji. Niemal wszystkie jego dzieła zostały przetłumaczone na wiele ję-
zyków, a każda publikacja odbijała się szerokim echem i wywoływała 
burzliwą dyskusję. Nagel wniósł znaczący wkład do prawie wszystkich 
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dziedzin filozofii: metafizyki, epistemologii, filozofii umysłu, etyki i filo-
zofii społecznej. Jego nieredukcjonistyczne podejście na gruncie filozofii 
umysłu znalazło swoje odzwierciedlenie w interesujących propozycjach 
w dziedzinie etyki, a powiązanie sfery racji moralnych ze współistnieniem 
wewnętrznego i zewnętrznego punktu widzenia jako dwóch niereduko-
walnych do siebie perspektyw pozwala lepiej zrozumieć i częściowo roz-
wiązać ograniczenia niektórych popularnych stanowisk w etyce. Chociaż 
Nagel nie stworzył pełnego systemu filozoficznego i wiele kwestii pozosta-
wił otwartych, jego propozycje w każdym z tych obszarów wzajemnie się 
przenikają, tworząc spójną i oryginalną całość. Niniejsza książka skupia 
się na jego rozważaniach z zakresu filozofii moralnej, chociaż niezbędne 
są odniesienia do jego ustaleń w zakresie metafizyki, epistemologii czy filo-
zofii umysłu, ponieważ rozważania Nagela stają się w pełni zrozumiałe do-
piero we wzajemnym powiązaniu. 

W literaturze anglo-amerykańskiej liczba odwołań do filozofii Nagela 
jest ogromna, jednakże zwykle dotyczą one jakiegoś wąskiego fragmentu 
jego rozważań lub odnoszą się do jednej wybranej publikacji. Istnieją rów-
nież liczne teksty, których autorzy wykorzystują terminologię Nagela albo 
odwołują się do jego argumentów w celu wsparcia lub obalenia jakiejś tezy. 
Trzeba jednak zauważyć, że o ile na gruncie myśli anglosaskiej większość 
z jego prac – zarówno książek, jak i artykułów – odbija się szerokim echem, 
to w Polsce zainteresowanie filozofią Nagela jest stosunkowo niewielkie. 
Powstało kilka artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom poru-
szanym przez tego myśliciela. Ponadto liczne – lecz skrótowe – odniesienia 
do niego pojawiają się w pracach dotyczących filozofii umysłu autorstwa 
Józefa Bremera oraz w książkach poświęconych problematyce etycznej, na 
przykład Mirosława Rutkowskiego lub Joanny Górnickiej-Kalinowskiej1. 
W najpełniejszy i najbardziej szczegółowy sposób koncepcja Nagela zosta-
ła przedstawiona w licznych publikacjach Marka Pyki oraz w jego książce 

1 Odniesienia do tych publikacji znajdują się w dalszych przypisach.
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z 2016 roku Działanie, moralność, podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela2. 
Jest to wnikliwa analiza myśli tego filozofa, w której autor stara się przedsta-
wić jego dorobek naukowy w sposób całościowy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zagadnienia racji do działania. Problem ten został również podda-
ny wyczerpującej analizie przez Mirosława Rutkowskiego oraz Tomasza 
Żuradzkiego. Z tego względu samo pojęcie racji nie jest w niniejszej pracy 
drobiazgowo analizowane – wydaje się bowiem, że w tej sytuacji bardziej 
wartościowe będzie zaproponowanie nieco odmiennej perspektywy badaw-
czej, z jednoczesnym uwzględnieniem wyników badań przeprowadzanych 
w tym zakresie przez filozofów zajmujących się tą problematyką. 

Jak wspomniano, Nagel wniósł znaczący wkład do dyskusji na wie-
lu obszarach myśli filozoficznej. Jednak pomimo bardzo licznych odwo-
łań do jego tez nie przeprowadzono jak dotąd badań, które miałyby na 
celu rozwinięcie koncepcji współistnienia wewnętrznego i zewnętrznego 
punktu widzenia w kierunku etyki cnót. Istnieją wprawdzie nieliczne pró-
by interpretacji pewnych rozwiązań Nagela w kategorii cnoty, są to jed-
nak zaledwie pojedyncze wzmianki. Nazwisko Nagela pojawia się zdaw-
kowo w niektórych publikacjach poświęconych etyce cnót – na przykład 
Daniel C. Russell zauważa, że konflikt wartości przekłada się bezpośred-
nio na konflikt cnót, i w tym kontekście przywołuje nazwisko zarówno 
Williamsa, jak i Nagela3. Z kolei C.A.J. Coady w swojej książce Morality and 
Political Violence nawiązał do stwierdzenia Nagela, iż akty wrogości powin-
ny opierać się na pewnej relacji moralnej i zinterpretował jego rozważania 
w duchu etyki cnót, przypisując mu następujący pogląd: 

Poparcie dla idei podtrzymywania szacunku wśród wrogości jest argumen-
tem na to, że moralność [według Nagela – przyp. W.W.] wiąże się z pro-
wadzeniem określonego typu życia, życia cnotliwego, i wymaga rozwijania 

2 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela, Kraków 
2016.

3 Zob. D.C. Russel, Practical intelligence and the virtues, Oxford 2009, s. 340.
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silnych nawyków dobrego życia, które muszą być utrzymywane w jakiejś 
rozpoznawalnej formie nawet w ekstremalnych warunkach wojennych4. 

O potrzebie uwzględnienia kategorii cnoty w filozofii moralnej Nagela 
wspomniał również Alan Thomas. 

Pomimo że przywołane stwierdzenia miały bardzo lakoniczny charak-
ter, były one potwierdzeniem mojej intuicji, że próba rozwinięcia poglą-
dów Nagela w kierunku etyki cnót nie pozostaje w sprzeczności z założe-
niami jego filozofii i otwiera nowe, interesujące perspektywy. 

1. Filozoficzne inspiracje Nagela 
1.1. Filozofia społeczna

Zaczynamy od przedstawienia inspiracji Nagela w zakresie filozofii 
społeczno-politycznej ze względu na jej specyficzny charakter5. Pod pew-
nymi względami stanowi ona odrębną dziedzinę badań, która tylko czę-
ściowo wiąże się z zagadnieniami omawianymi w tej książce, jednak z dru-
giej strony na tym polu uwidaczniają się pewne charakterystyczne cechy 
filozofii Nagela, na które warto zwrócić uwagę. Nastąpi tu zatem swoiste 
wprowadzenie czytelnika w złożony charakter rozważań Nagela. Za roz-
poczęciem od myśli społeczno-politycznej tego filozofa przemawia rów-
nież element biograficzny – Nagel był uczniem Johna Rawlsa i jeśli w ja-
kiejś dziedzinie jego myśli jest widoczny wpływ tego myśliciela, to jest nią 
właśnie filozofia społeczna. 

4 Por. „Support for the idea of sustaining respect amidst hostility is the argument that 
morality involves living a certain kind of life, a life of virtue, and so requires the devel-
opment of strong habits of living well that need to be preserved in some recognizable 
form even in the extremities of warfare”; C.A.J. Coady, Morality and Political Violence, 
Cambridge 2011, s. 200.

5 Dla uproszczenia będę się również posługiwać określeniem „filozofia społeczna”.
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Nagel jest określany jako zwolennik egalitarnego liberalizmu – jako 
uczeń Rawlsa odnosi się do jego koncepcji i można łatwo znaleźć wiele 
punktów wspólnych pomiędzy teorią społeczną tych dwóch filozofów, cho-
ciaż Nagel nie akceptuje wszystkich postulatów wysuniętych przez autora 
Teorii sprawiedliwości6. Jeszcze bardziej krytycznie odnosi się on do liber-
tariańskiej wersji liberalizmu reprezentowanej przez Roberta Nozicka7, 
z którym również przez wiele lat blisko współpracował. Jednak niewątpli-
wie istnieje wspólne podłoże dla koncepcji Nagela, Rawlsa oraz Nozicka. 
Nie jest to jedynie fakt, że każda z nich jest jakąś wersją teorii liberalnej. 
Wszyscy trzej myśliciele zwracali szczególną uwagę na fundamentalną rolę 
podstawowych praw człowieka w tworzeniu koncepcji sprawiedliwości 
oraz postulowali odrzucenie prymatu zasady użyteczności. Występujące 
różnice między tymi filozofami dotyczą głównie zakresu i wzajemnych 
relacji dóbr i praw podstawowych, a także stopnia ich prymatu nad kiero-
waniem się zasadami utylitaryzmu. Ze względu na bliskie relacje Nagela 
z Rawlsem warto poświęcić trochę miejsca na pokazanie podobieństw po-
między tymi filozofami oraz nakreślić kilka najbardziej znaczących różnic.

Nagel określił Rawlsa mianem najważniejszego filozofa XX wieku 
w zakresie filozofii politycznej. Jako jego uczeń, w naturalny sposób zna-
lazł się pod wpływem kilku z jego zasadniczych tez. Dzięki niemu zwró-
cił uwagę na aspekt deontologiczny w filozofii moralnej oraz na kluczową 
i nieredukowalną rolę praw człowieka. W zakresie myśli politycznej Nagel 
ogólnie podzielał liberalny egalitaryzm Rawlsa, chociaż nie był prostym 
kontynuatorem jego myśli, ponieważ dostrzegał pewną trudność w związ-
ku z niektórymi istotnymi elementami jego doktryny. Dotyczy to na przy-
kład idei Rawlsa, że uczestnicy tzw. sytuacji początkowej nie znają również 

6 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 
1994.

7 Zob. np. R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, 
Warszawa 2010.
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swojej koncepcji dobra. Warunek ten z jednej strony wydawał się Nagelowi 
zbyt restrykcyjny, a z drugiej strony rozumiał on, że jest to cena, którą 
Rawls zgodził się zapłacić za to, aby stworzyć sytuację, która daje najwięk-
sze szanse powszechnej akceptowalności – wiadomo bowiem, że im więcej 
treści, tym mniejsze są szanse na konsensus. Tak więc chociaż Nagel wi-
dział problematyczność pewnych warunków sytuacji początkowej Rawlsa, 
to jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie zaproponować do nich satys-
fakcjonującej alternatywy (pozwalającej utrzymać konsensus)8. Drugim 
istotnym wątkiem różnicującym myśl Nagela i Rawlsa jest to, że Nagel 
w jeszcze bardziej zdecydowany sposób opowiedział się za egalitarną wer-
sją liberalizmu, uznając słynne dwie zasady Rawlsa za niewystarczające do 
zabezpieczenia odpowiednich warunków życia najbiedniejszych.

U Rawlsa pojawia się jeden z najistotniejszych wątków, który charak-
teryzuje filozofię moralną Nagela, a mianowicie opowiedzenie się za plu-
ralizmem wartości9. Jest to koncepcja, którą Nagel w zdecydowany sposób 
przypisuje Rawlsowi, a w związku z tym, że był jego uczniem, wydaje się 
oczywiste, że na pluralizm Nagela miał wpływ pluralizm Rawlsa. Jednak, 
jak zauważa Nagel, pluralizm Rawlsa nie wyklucza hierarchii wartości, 
ponieważ jego wersja liberalizmu wspiera pogląd, że wolność i równość 
znajdują się na czele innych wartości10. W dalszej części książki stanie się 
widoczne, że pluralizm Nagela jest bardziej skomplikowany i niejedno-
znaczny.

8 T. Nagel, Rawls on justice, w: idem, Other minds: critical essays, Oxford 1999, s. 128–130. 
Zob. również T. Nagel, The writings of John Rawls, w: idem, Concealment and exposure 
and other essays, Oxford 2002, s. 96–101.

9 „Rawls places great weight on the fact that pluralism with regard to ultimate values 
is inevitable […] and that the attempt to impose a single comprehensive value system 
on a society inevitably results in oppression”; T. Nagel, The writings of John Rawls, op. 
cit., s. 83.

10 Ibidem, s. 85.
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Poglądy Nagela w zakresie filozofii społecznej najpełniej zostały przez 
niego przedstawione w dziele Equality and partiality, chociaż wiele szczegó-
łowych problemów było przez niego w ciągu kilkudziesięciu lat porusza-
nych na łamach czasopism oraz w licznych esejach, których część znalazła 
się w książkach: Pytania ostateczne, Other minds: critical essays oraz Concealment 
and exposure and other essays. Punktem wyjścia do rozważań Nagela w Equality 
and partiality jest spostrzeżenie, że istniejące napięcie pomiędzy zewnętrz-
nym i wewnętrznym punktem widzenia ma miejsce również w sferze 
społeczno-politycznej11. W związku z tym głównym wątkiem książki jest 
postulowany, a jednocześnie niemożliwy do zrealizowania egalitaryzm. 
Uwidacznia się tu ogromna społeczna wrażliwość Nagela, domagająca się 
uznania takiej samej wartości życia każdego człowieka – wrażliwość, która 
nie jest związana z bezstronnością rozumianą w sposób typowy dla utyli-
taryzmu, tylko z Kantowskim postulatem traktowania każdego człowieka 
jako cel sam w sobie. Nagel zdaje sobie sprawę z trudności, jakie pojawiają 
się przy próbach utworzenia społeczeństwa, w którym mógłby być realizo-
wany postulat społeczno-ekonomicznego egalitaryzmu. Istnieje bowiem 
nieusuwalna luka pomiędzy tym punktem widzenia, który jako doskonale 
bezstronny (ale według bezstronności rozumianej w duchu Rawlsa) pole-
ga na byciu każdym człowiekiem z osobna, a tym wewnętrznym punktem 
widzenia, który z natury jest stronniczy i nastawiony na dążenie do zaspo-
kojenia interesu własnego oraz swoich bliskich. Nagel jest świadomy nie-
bezpieczeństwa popadnięcia w utopijne dywagacje, dlatego podkreśla, że 
wszelkie próby mające na celu udoskonalanie mechanizmów działania pań-
stwa i jego instytucji powinny brać pod uwagę ludzką naturę i ludzką mo-
tywacyjną złożoność12. Z jednej strony widzi daremność prób tworzenia 
systemu niezgodnego z naturą ludzką, a z drugiej strony przestrzega przed 
nadmiernym pesymizmem, który poprzez stawianie człowiekowi zbyt ni-

11 T. Nagel, Equality and partiality, New York–Oxford 1991, s. 5.
12 Ibidem, s. 7.
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skich moralnych wymagań uniemożliwiałby podejmowanie wysiłków ma-
jących na celu poprawę sytuacji13. 

Marek Pyka słusznie określa stanowisko Nagela jako charakterystycz-
ne dla liberalnej lewicy14, która opowiada się za znaczną wolnością w sferze 
obyczajowej i za dążeniem do egalitaryzmu w sferze ekonomicznej. Silna 
wrażliwość społeczna Nagela skutkuje tym, że jego rozważania na ten te-
mat przybierają formę swoistego wyrzutu, który nie do końca wiadomo, 
do kogo jest kierowany. Nagel po przeprowadzeniu wnikliwych analiz do-
chodzi bowiem do wniosku, że jedynym realnym osiągnięciem w tej ma-
terii jest ustalenie i ewentualnie podwyższenie pewnego minimum stan-
dardu życia dla najgorzej sytuowanych. Takie rozwiązanie go jednak nie 
satysfakcjonuje. Opowiada się on bowiem za podwójnym egalitaryzmem, 
który z jednej strony postuluje równość każdego człowieka, a z drugiej 
preferuje poprawianie bytu najbiedniejszych, jeśli chodzi o politykę eko-
nomiczną państwa. Nagel zdaje sobie sprawę z tego, że rzeczywista ekono-
miczna równość nie jest możliwa – jednak to, że w praktyce można jedynie 
zapewnić każdemu określony minimalny standard, uważa za niewystarcza-
jące w takim sensie, że taka sytuacja nie może być powodem do zadowole-
nia. Trzeba jednak stwierdzić, że dla Nagela w tym przypadku „brak po-
wodu do zadowolenia” należy rozumieć jako „powód do niezadowolenia”. 
W tym punkcie widać wyraźnie, jak trudnych zagadnień dotykają jego 
rozważania, ponieważ pokazują one, że mechanizmy, które same w sobie 
nie są niewłaściwe (takie jak np. troska o rodzinę), w dziedzinie społecz-
nej prowadzą do rezultatów, które są negatywne – czyli do ogromnych nie-
równości społeczno-ekonomicznych. Dochodzimy więc do pewnego para-
doksu, ponieważ Nagel podkreśla, że wewnętrzny punkt widzenia również 
jest prawomocny – to znaczy, że osobiste pragnienia i projekty mają także 
obiektywną wartość, która nie znika przy przyjęciu bezstronnego punk-

13 Ibidem, s. 21.
14 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 230.
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tu widzenia15. Jedyną nadzieję widzi on w stopniowej zmianie motywacji 
kierującej ludzkim działaniem. Tylko bowiem wtedy byłoby możliwe zbli-
żenie się do ideału społeczeństwa prawdziwie egalitarnego przy udziale 
środków, które nie będą naruszać wartości i racji wyrażających wewnętrz-
ny punkt widzenia16. Nagel prezentuje tu pewien bardzo umiarkowany 
optymizm. Wydaje mu się możliwe do pojęcia, że takie zmiany nastąpią. 
Powstaje jednak pytanie, czy nawet taka ostrożna dawka optymizmu nie 
jest zbyt duża. Ma on pewną nadzieję na przykład na zmianę psychologicz-
nego nastawienia do dziedziczenia – tymczasem wydaje się bardzo mało 
prawdopodobne, aby troska o rodzinę przestała przejawiać się w dążeniu 
do finansowego zabezpieczenia swoich najbliższych na przyszłość. Można 
nawet zadać pytanie, czy usprawiedliwione jest w ogóle wysuwanie postu-
latów wskazujących na to, że taki stan byłby pożądany. 

Ponadto Nagel prezentuje tutaj podejście obarczone pewną niespój-
nością, ponieważ dopuszcza elitaryzm w sferze wartości perfekcyjnych17. 
Uważa on, że w dziedzinach związanych z wartościami perfekcyjnymi po-
lityka państwa powinna mieć charakter antyegalitarny. Dotyczy to takich 
działań, jak wspieranie sztuk pięknych lub badań naukowych niezoriento-
wanych utylitarnie, eksponowanie piękna przyrody itd. Zauważmy, że per-
fekcjonizm w takich dziedzinach jest zbieżny ze stanowiskiem Arystotelesa, 
chociaż w omawianym kontekście Nagel się do niego nie odwołuje. Może 
tu pojawić się pytanie, czy przekroczenie stanowiska egalitarystyczne-
go akurat w odniesieniu do wartości perfekcyjnych nie skutkuje również 
pewną niesprawiedliwością. Nagel zdaje się dopuszczać zasady wolnoryn-
kowej konkurencji jedynie w odniesieniu do tej szczególnie wyróżnionej 
sfery – jednak nie każdy musi czerpać radość życia z wartości wyso kich, 
nie każdy również może być utalentowanym malarzem, pisarzem, muzy-

15 T. Nagel, Equality and partiality, op. cit., s. 11.
16 Ibidem, s. 96, 120 i 126.
17 Ibidem, s. 132–134. 



28 Rozdział I

kiem czy wynalazcą. Ponadto można zapytać, czy już samo wskazywanie 
na skrajny egalitaryzm we wszystkich dziedzinach poza wartościami per-
fekcyjnymi jako na stan pożądany i wartościowy wewnętrznie nie ma cha-
rakteru utopijnego, jeśli nie jest on adekwatny do istot, do których jest ad-
resowany. Jednak Nagel ma świadomość tego, że jakakolwiek wizja łatwo 
może przerodzić się w utopię i stara się uniknąć tego niebezpieczeństwa, 
podkreślając, że zmiany systemu motywacji mogą być dokonywane tylko 
w określonych ramach, z uwzględnieniem natury człowieka: „Inaczej niż 
w przypadku teoretycznej zmiany światopoglądu, każda taka transforma-
cja musi stale mieć na uwadze osobisty punkt widzenia”18. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę, z jaką ostrożnością Nagel formułuje swoje postulaty etyczne, 
to wydaje się, że nie można poprzez wskazywanie istniejących i dawnych 
reżimów dezawuować jego społecznej wrażliwości i poszukiwania sposo-
bów na poprawienie sytuacji, którą uważa za niesatysfakcjonującą. 

W Equality and partiality uwidaczniają się różne paradoksy i sprzecz-
ne tendencje, które trudno jest pogodzić nie tylko Nagelowi, ale całej my-
śli etycznej. Filozof ten dosyć często odwołuje się do Kanta, a jednocze-
śnie chce stworzyć instytucje, które będą działać w sposób zorientowany 
bardziej utylitarystycznie niż jednostki ludzkie w etyce indywidualnej. 
W związku z tym można zadać pytanie: Czy prymat skuteczności w dzia-
łaniu instytucji nie będzie grozić moralnie niedopuszczalnym łamaniem 
norm związanych z racjami o charakterze deontycznym? Można również 
jeszcze raz się zastanowić, dlaczego Nagel kładzie tak duży nacisk na ega-
litaryzm, skoro jest on w tak wielkim stopniu niespójny z jego uznaniem 
prawomocności wewnętrznego punktu widzenia i uznania prawa do reali-
zowania własnych dążeń. Trudno o jednoznaczną odpowiedź na to drugie 
pytanie, jednak nie sposób zaprzeczyć, że głos sprzeciwu rodzi się najczę-
ściej w obliczu doświadczenia własnej krzywdy lub przy bezpośredniej ob-

18 „Unlike the case of a theoretical change of worldview, any such transformation must 
keep the personal standpoint constantly in mind”; ibidem, s. 98.
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serwacji krzywdy innych. Dlatego inne są traumy i protesty ludzi wycho-
wanych w amerykańskim systemie liberalnym, a inne są krzywdy i protesty 
osób żyjących w systemie komunistycznym lub innym reżimie totalitar-
nym. Osoba wychowana w systemie liberalnym może w trosce o najbied-
niejszych przeciwstawiać się włączeniu prawa własności do katalogu praw 
podstawowych, natomiast jednostka, która ucierpiała z rąk systemu ko-
munistycznego, będzie inaczej zapatrywać się na te kwestie i bardziej będą 
przerażały ją nadużycia związane z zanegowaniem podstawowego charak-
teru prawa do własności. Przeżyte i obserwowane traumy kształtują osobi-
stą wrażliwość – co więcej, w pewnym stopniu ją usprawiedliwiają. Wiąże 
się to między innymi z prawomocnością nie tylko bezstronnego, ale i we-
wnętrznego punktu widzenia, sprawiając, że nie istnieje jeden ustrój, który 
byłby najlepszy ze wszystkich. Nie oznacza to relatywizmu, tylko właśnie 
pluralizm racji – a zatem można rozumieć stanowisko Nagela, a jednocześ-
nie nie do końca się z nim zgadzać. 

Przy omawianiu społeczno-politycznej wizji Nagela warto również 
zwrócić uwagę, że chociaż w sferze ekonomicznej i obyczajowej prezen-
tuje on stanowisko w jakimś stopniu sympatyzujące z nurtem lewicowym, 
to nie można przypisywać mu poglądów sprzyjających kolektywizmowi 
i wyższości wspólnoty nad jednostką. Wielokrotnie opowiadał się on za 
autonomią jednostki i poszanowaniem jej prywatności, co znajdowało wy-
raz między innymi w krytycznych uwagach, jakie wysuwał przeciwko ko-
munitarianom19. Nagel zwraca uwagę, że ludzkie życie staje się coraz bar-
dziej skomplikowane, a wraz ze wzrostem tej złożoności potrzebuje ono 
również coraz większej ochrony w sferze prywatnej20. Dlatego przy próbie 

19 Zob. np. „The radical communitarian view that nothing in personal life is beyond 
the legitimate control of the community if its dominant values are at stake is the 
main contemporary threat to human rights”; T. Nagel, Personal rights and public space, 
w: idem, Concealment and exposure and other essays, op. cit., s. 51.

20 Por. „Variety is inevitable, and it inevitably includes elements that are in strong poten-
tial conflict with one another. The more complicated people’s lives become, the more 
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rozwijania jego koncepcji o elementy etyki cnót należy skupić się raczej 
na indywidualistycznym rozumieniu cnoty mieszczącym się w tym nur-
cie, którego jednym z prekursorów jest Bernard Williams, a nie na takiej 
wizji cnoty, która koncentruje się na życiu obywatelskim i roli człowieka 
w społeczeństwie. Jest to związane również z tym, że Nagel nie podzielał 
charakterystycznego nastawienia Arystotelesa, który pod pewnymi wzglę-
dami idealizował wspólnotę i relatywizował cnoty oraz rozumienie do-
bra, dostosowując je do praktyk wytworzonych przez polis21. Na gruncie 
obiektywistycznej wizji etyki Nagela musi istnieć możliwość krytyki prak-
tyk i systemu wartości danej grupy dokonanej z perspektywy zewnętrznej 
(dotyczy to zarówno jednostki zanurzonej w danej wspólnocie, jak i niena-
leżącej do niej). 

Nie oznacza to, że w filozofii Nagela nie występują żadne elementy, 
które wiązałyby się z możliwością rozwinięcia jego filozofii w stronę ety-
ki cnót w takim duchu, w jakim czyni to MacIntyre, czyli w powiązaniu 
z rolą człowieka we wspólnocie, relacją człowiek–państwo oraz w kontek-
ście roli instytucji społecznych w wychowaniu obywateli. Nagel intere-
suje się bowiem możliwością transformacji systemu motywacji zarówno 

they need the protection of separate private domains. The idea that everything should 
be out in the open is childish and represents a misunderstanding of the mutually 
protective functions of conventions of restraint, which avoid provoking unnecessary 
conflict. Still more pernicious is the idea that socialization should penetrate to the in-
nermost reaches of the soul, so that one should feel guilty or ashamed of any thoughts 
or feelings that one would be unwilling to express publicly”; T. Nagel, Concealment 
and exposure, w: idem, Concealment and exposure and other essays, op. cit., s. 8.

21 Problemu tego również nie uniknęli nawiązujący do Arystotelesa MacIntyre oraz 
McDowell. Por. „W greckiej tradycji, co podkreślał MacIntyre, pojęcia etyczne są 
ściśle związane z pojęciem »wspólnoty, której pierwotnym związkiem jest wspólne 
rozumienie dobra ludzkiego i dobra wspólnoty i w której jednostki identyfikują swe 
najważniejsze interesy poprzez odnoszenie się do tych dóbr«”; W. Zuziak, Społeczne 
perspektywy etyki, Kraków 2006, s. 25.
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w kwestiach światopoglądowych, jak i ekonomicznych22. Problematyka 
ta jednak leży poza wyznaczoną tu perspektywą badań, ponieważ filozo-
fia społeczno-polityczna z jednej strony dzieli wiele wątków z ogólnymi 
zagadnieniami etycznymi, ale z drugiej strony wymaga osobnego namy-
słu i sama w sobie jest niezwykle rozległym obszarem badań. Ponadto, po-
mimo pewnego zainteresowania Nagela relacją człowiek–państwo, obce 
było mu traktowanie człowieka przede wszystkim przez pryzmat jego roli 
w państwie i wspólnocie23, a charakterystyczny dla Arystotelesa elitaryzm 
przejawił się w koncepcji Nagela jedynie w odniesieniu do pewnych war-
tości perfekcyjnych, takich jak sztuka czy nauka. Również w odniesieniu 

22 Nagel uważa, że funkcjonowanie instytucji i szeroko rozumiany ustrój polityczny 
państwa ma znaczny wpływ na moralny rozwój jednostek. Jak zauważa D. Cornell, 
według Nagela, „ludzie stają się lepsi lub gorsi w zależności od sytuacji politycznej, 
ekonomicznej i społecznej („people change, indeed become ethically better or worse 
depending on their political, economic and social circumstances”); D. Cornell, 
Feminism, utopianism, and the role of the ideal in political philosophy, w: A.E. Cudd, R.O. 
Andereasen (red.), Feminist theory. A philosophical anthology, Blackwell 2005, s. 415. 

23 W filozofii Arystotelesa człowiek w znacznej mierze był definiowany przez role spo-
łeczne. Por. „Dla Arystotelesa nie ulegało wątpliwości, że człowiek jest istotą stwo-
rzoną do życia w państwie i tylko dzięki państwu jest możliwa jego egzystencja oraz 
osiągnięcie szczęścia. W swojej filozofii praktycznej, przy założeniu niezbędności 
państwa dla życia człowieka, rozpatrywał łącznie problemy dotyczące powinności 
moralnych jednostki, jej zobowiązań wobec wspólnoty oraz celów państwa i jego 
obowiązków wobec obywateli, i to zarówno tych dotyczących zapewnienia przez 
państwo obywatelom odpowiednich warunków do życia we wspólnocie, jak i pole-
gających na odpowiednim przygotowaniu i wychowaniu obywateli do tego życia”; 
W. Zuziak, Arystotelesowska filozofia spraw ludzkich, „Analecta Cracoviensia” 1994, t. 26, 
s. 138; zob. też s. 149n. Do tak rozumianej wizji człowieka nawiązuje A. MacIntyre. 
Z kolei A. Thomas w swojej monografii podkreśla, iż w przypadku Nagela również 
można mówić o kontynuowaniu wątków arystotelesowskich, jeśli chodzi o powią-
zanie filozofii i polityki. Nie możemy więc w tej kwestii całkowicie skontrastować 
Nagela z MacIntyre’em, lecz tylko zwrócić uwagę, że kontynuowanie tradycji arysto-
telesowskiej w tym względzie ma u Nagela bardzo ogólny charakter. Zob. A. Thomas, 
Thomas Nagel, Montreal 2009, s. 207–208.



32 Rozdział I

do właśnie tych wartości pojawia się u filozofa myśl, że znaczenie mają nie 
tylko jednostki. W jednej ze swoich publikacji Nagel podkreśla istotną rolę 
różnego typu dóbr kultury24, takich jak wymierające języki lub zniszczo-
ne dzieła sztuki, i zauważa, że w momencie utraty takiego dobra mamy do 
czynienia z faktyczną stratą, zjawiskiem obiektywnie negatywnym, nawet 
jeśli nie ma już nikogo, kto by ją osobiście odczuł – jednym z przykładów 
mogą być właśnie wymarłe języki, których już nikt nie zna i nie pamięta. 
W powyższych rozważaniach ujawnia się wnikliwy, wszechstronny charak-
ter myśli Nagela, ponieważ wątki indywidualistyczne, perfekcjonistyczne 
czy egalitarne pojawiają się u niego w sposób ostrożny i wyważony, dzięki 
czemu jego filozofia również na tym polu unika skrajnej, redukcjonistycz-
nej postaci.

1.2. Tradycja racjonalistyczna i filozofia analityczna

Nagel należy do tradycji racjonalistycznej, reprezentowanej przez fi-
lozofów takich jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Kartezjusz czy Kant. 
Wpisuje się tę tradycję w sposób jednoznaczny, twierdząc wyraźnie, iż jego 
filozofia ma reakcyjny charakter – reakcyjny w sensie przeciwstawienia się 
postmodernistycznym i radykalnie sceptycznym trendom zaprzeczającym 
istnieniu prawdy lub możliwości choć częściowego jej poznania. Warto 
wspomnieć, że pomimo tylko częściowej zbieżności poglądów, w zbliżo-
nym tonie wypowiada się John Searle: 

Podobne wersje relatywizmu są też powszechnie obecne w prądach in-
telektualnych znanych pod wspólnym mianem „postmodernizmu”. 
Postmoderniści samych siebie postrzegają jako tych, którzy podważają 
koncepcję oświeceniową. Chciałbym odkryć karty zaraz na początku: zga-
dzam się z koncepcją oświeceniową. Myślę, że Wszechświat istnieje zupeł-

24 T. Nagel, Appiach’s rooted cosmopolitnism, w: idem, Secular philosophy and the religious 
temperament: essays 2002–2008, Oxford 2009, s. 104.
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nie niezależnie od naszych umysłów i że – w granicach możliwości podaro-
wanych nam przez ewolucję – jesteśmy w stanie pojąć jego naturę25.

Inspiracje Nagela filozofami racjonalistycznymi zostaną ukazane 
w dalszych rozdziałach przy okazji omawiania poszczególnych koncepcji 
myśliciela. W tym miejscu warto jednak skrótowo zasygnalizować główne 
wątki, które wpłynęły na kształtowanie się jego poglądów. Z Sokratesem 
i Platonem, których można potraktować jako ojców filozofii racjonali-
stycznej, łączy go przekonanie, że celem filozofii jest poszukiwanie praw-
dy i że jest ono związane z pragnieniem poznania przez człowieka swoje-
go miejsca we wszechświecie. Do Arystotelesa Nagel nawiązuje głównie 
w rozważaniach dotyczących rozumowania praktycznego i znaczenia roz-
tropności. Z Kartezjuszem łączy go zaufanie do rozumu i fundacjonizm 
(chociaż u Nagela ma on bardzo ogólny charakter26), a inspiracje Kantem 
znajdują swój wyraz przede wszystkim w znaczeniu, jakie przypisuje on 
racjom deontycznym – jest on bowiem uznawany za jednego z głównych 
współczesnych obrońców deontologii.

Tradycja racjonalistyczna ukształtowała zatem zasadnicze zręby kon-
cepcji Nagela. Jednak dokładne analizy jego filozofii pozwalają odna-
leźć w niej dodatkowe elementy, które nie oznaczają zerwania z racjona-
lizmem, ale sprawiają, że myśl Nagela jest jego wzbogaconą wersją. Jego 
filozofia z jednej strony charakteryzuje się bowiem pewnym niezmiennym 
rdzeniem obecnym od samego początku w jego myśli, a z drugiej strony 
wyraźnie ewoluowała, doprowadzając go do niezwykle kontrowersyjnej 
książki Mind and cosmos: why the materialist neo-Darwinian conception of natu-
re is almost certainly false27, która pod wieloma względami różni się od jego 

25 J. Searle, Umysł, język, społeczeństwo, tłum. D. Cieśla, Warszawa 1999, s. 17. 
26 Por. B. Williams, The End of Explanation?, „The New York Review of Books”, 19 

listopada 1998.
27 T. Nagel, Mind and cosmos: why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost 

certainly false, New York–Oxford 2012.
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wczesnych publikacji. Odbiega od nich jednak nie poprzez zanegowanie 
pierwotnych poglądów, tylko poprzez znaczące poszerzenie perspektywy 
badań i uwzględnianie w rozważaniach etycznych w coraz większym stop-
niu innych obszarów myśli filozoficznej. 

Wczesna filozofia Nagela charakteryzuje się znacznie węższym zakre-
sem badań i nosi bardziej wyraźne ślady inspiracji kantowskich. Jednak 
warto zauważyć, że pomiędzy Kantem i Nagelem od początku występo-
wały istotne różnice – na przykład w przeciwieństwie do Kanta Nagel uwa-
ża, że rzeczywistość jest częściowo poznawalna, i zdecydowanie występu-
je przeciwko wszelkim formom idealizmu epistemologicznego. W sferze 
etyki natomiast przykładem zasadniczej różnicy może być to, że Nagel 
mówi nie tylko o powinności działania, ale też o powinności pragnień oraz 
o wartości pragnień jako takich, pisząc między innymi: 

Mamy nadzieję nie tylko na to, że będziemy robić, co zechcemy w danych 
okolicznościach, ale również na to, że staniemy się tacy, jacy pragniemy 
być – i to na tak głębokim poziomie, jak to tylko możliwe. Mamy nadzie-
ję, że staną przed nami wybory, przed którymi chcemy stanąć, w świecie, 
w którym możemy pragnąć żyć28.

Drugą inspiracją Nagela jest anglosaska filozofia analityczna, z której 
zaczerpnął sposób prowadzenia dyskusji. Wacław Janikowski wymienia 
następujące cechy tej filozofii: 

a) specjalne zajęcie się naukami szczegółowymi; b) precyzyjna analiza zna-
czeń; c) rzetelność i antydogmatyzm: drobiazgowe i bezstronne ważenie 
racji za sformułowanymi tezami i przeciw nim; d) bazowanie na naukowej 
wiedzy empirycznej, zainteresowanie jej rozwojem i wszystkimi jej konse-
kwencjami; e) ahistoryczność, rozumiana jako podejmowanie zagadnień 
filozoficznych bez ich ugruntowywania w tradycyjnych systemach filo-
zoficznych, a nawet jako ogólna postawa niechęci wobec tych systemów; 
f) opieranie myśli filozoficznej na „zdroworozsądkowym naturalizmie”, 
który akceptuje jako szczególnie wiarygodne rezultaty badań uzyskane 

28 T. Nagel, Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Warszawa 1997, s. 166.
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w naukach przyrodniczych; a jednocześnie g) zasadnicze oddzielanie kwe-
stii filozoficznych od kwestii osobistego światopoglądu i wyznawanych 
wartości; h) szeroka i niekiedy ścisła współpraca filozofów29.

Janikowski zwraca uwagę, że dany filozof może być „bardziej lub mniej 
analityczny”, czyli jego podejście do filozofii może być zgodne tylko z czę-
ścią wyżej wymienionych punktów. Mimo że istnieją nazwiska, które od 
razu kojarzą się z filozofią analityczną, takie jak Bertrand Russell, Rudolf 
Carnap, Willard Van Orman Quine czy John Leslie Mackie, są też filozofo-
wie, którzy przez jednych są uznawani za klasycznych myślicieli analitycz-
nych, a przez innych – za niestandardowych przedstawicieli tego podejścia. 
Do takich kontrowersyjnych filozofów Janikowski zalicza między innymi 
Wittgensteina30. Jeśli chodzi o punkty a) i f), dotyczące nacisku na wiedzę 
empiryczną i jej konsekwencje, to nie są to cechy charakteryzujące filozofię 
Nagela, chociaż należy zauważyć, że jego stosunek do wiedzy empirycznej 
jest dosyć skomplikowany i niejednoznaczny. Porusza on bowiem zagad-
nienia związane z naukami empirycznymi często w formie polemicznej, na 
przykład po to, aby pokazać eksplanacyjną niewystarczalność określonego 
podejścia31. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że – jak zauważa Janikowski – 
filozofia analityczna często pozostawała krytyczna wobec określonych 
procedur i dróg rozwoju nauk empirycznych32, to w takim szerokim sen-
sie i w tym punkcie myśl Nagela nie wyłamuje się z ogólnych ram wy-
znaczonych przez filozofię analityczną. Punkty b), c), e) i h) z pewnością 
charakteryzują filozofię Nagela. Jak widać, jego myśl najbardziej zbieżna 
jest z filozofią analityczną, jeśli chodzi o sposób argumentowania, czyli 

29 W. Janikowski, Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, Warszawa 2008, 
s. 17. Autor odwołuje się do publikacji: E. Nagel, Impressions and appraisals of analytic 
philosophy in Europe, „The Journal of Philosophy” 1936, t. 33, nr 1, s. 6–9.

30 Ibidem, s. 15n.
31 Zob. np. T. Nagel, You Can’t Learn about Morality from Brain Scans. The Problem with 

Moral Psychology, „The New Republic”, listopad 2013.
32 W. Janikowski, Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, op. cit., s. 19.
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pod względem metodologicznym33. Nagel często zadaje sobie te same py-
tania, jakie standardowo zadają filozofowie analityczni przy rozważaniu 
określonych tez: „1) jak można uzasadnić ową tezę; 2) czy racje, które ją 
uzasadniają, są wiarygodne; 3) pod jakim względem wiarygodne; 4) czy nie 
istnieje jakaś teza konkurencyjna uzasadniona racjami bardziej wiarygod-
nymi (i pod jakim względem, czy z jakiego punktu widzenia wiarygodny-
mi)”34. Jeśli chodzi o sposób argumentowania i prowadzenia dyskusji, to 
oprócz wymienionych punktów 1–4 warto zwrócić uwagę na punkt h), 
czyli na ścisłą współpracę i wymianę myśli, zarówno z filozofami bliskimi 
intelektualnie, jak i tymi reprezentującymi inne poglądy. Nagel od same-
go początku blisko współpracował z takimi myślicielami, jak John Rawls, 
Ronald Dworkin, Robert Nozick czy Bernard Williams i w jego publika-
cjach uwidacznia się z jednej strony polemiczny sposób prowadzenia roz-
ważań, a z drugiej gotowość do skorzystania z dorobku innych myślicieli. 

Należy zaznaczyć, że takie zwięzłe i syntetyczne ujęcie filozofii anali-
tycznej musi się wiązać z pewnym uproszczeniem. Bernard Williams i Alan 
Montefiore zauważają, że przedstawianie kontrastu pomiędzy filozofią 
analityczną a kontynentalną w taki sposób, iż ta pierwsza jest empiryczna, 
przyziemna i trzeźwa, podczas gdy ta druga – spekulatywna i metafizycz-
na, jest nieco karykaturalne. Jednak taki obraz, jak każda karykatura, nie 
jest całkiem nieprawdziwy, ponieważ faktycznie mamy w tych dwóch tra-
dycjach do czynienia z rozbieżnością dotyczącą tego, co uważa się za istot-
ne w filozofii35. 

Łatwo dostrzec, że myśl Nagela jest mocno osadzona zarówno w filo-
zofii racjonalistycznej, jak i analitycznej. Oczywiście, nie pozostają one ze 
sobą w sprzeczności. Podsumowując inspiracje Nagela zaczerpnięte z obu 

33 Por. „In every area of thought we must rely ultimately on our judgements, tested by 
reflection, subject to correction by counterarguments of others, modified by the imagi-
nation and by comparison with alternatives”; T. Nagel, Mind and cosmos, op. cit., s. 103.

34 W. Janikowski, Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, op. cit., s. 18.
35 B. Williams, A. Montefiore (red.), British analytical philosophy, London 1966, s. 5. 
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tych tradycji, można stwierdzić, że pod względem metodologicznym jest 
on związany z myślą analityczną, a pod względem obszaru zainteresowań – 
z klasycznymi filozofami racjonalistycznymi, którzy podejmowali zwykle 
szerokie spektrum zagadnień i nie stronili od pytań metafizycznych.

1.3. Intuicjonizm

W pierwszych dekadach dwudziestego wieku w etyce popularne było 
stanowisko intuicjonistyczne, reprezentowane przez takich myślicieli, jak 
Henry Sidgwick, George E. Moore czy William Ross, charakteryzujące się 
podejmowaniem szerokiego spektrum zagadnień, zarówno dotyczących 
metaetyki, jak i etyki normatywnej36. W późniejszych dekadach podejście 
to zostało wyparte przez filozofów takich jak Charles L. Stevenson czy 
Alfred Ayer, którzy położyli nacisk na metaetykę jako dziedzinę analizy 
pojęć i którzy, w przeciwieństwie do intuicjonistów, opowiadali się za non-
kognitywizmem etycznym. Nagel w swoich rozważaniach nawiązuje do 
nurtu intuicjonistycznego zarówno w aspekcie szerokich zainteresowań 
w obrębie filozofii moralnej, jak i w kwestii kognitywizmu etycznego oraz 
uznania poznawczej wartości intuicji – Jonathan Dancy wprost określił 
Nagela jako „postintuicjonistę”37. Nagel przyznaje intuicji zasadniczą rolę 
w poznaniu prawdy, rozumiejąc ją na sposób intelektualistyczny, jako jed-
no z narzędzi poznania. 

Jak zauważa Andrzej Niemczuk, intelektualistyczne ujęcie intuicji 
oznacza, że nie jest ona rozumiana jako odrębna władza poznawcza, a je-
dynie jako jedna z funkcji intelektu38. Niemczuk wymienia następujące 
cechy intuicjonizmu, koncentruje się na intuicjonizmie aksjologicznym: 

36 Por. D.O. Brink, Moral realism and the foundations of ethics, Cambridge 1989, s. 2.
37 J. Dancy, Intuicjonizm, tłum. A. Jedynak, w: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, 

Warszawa 1998, s. 458–467.
38 A. Niemczuk przedstawia krytykę stanowisk intuicjonistycznych w: idem, Stosunek 

wartości do bytu, Lublin 2005, s. 105–107.
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poznanie wartości ma charakter niezmysłowy; poznanie intuicyjne jest 
bezpośrednie i nieomylne; treść poznania dzięki intuicji jest niedefiniowal-
na i nieprzekazywalna w sposób dyskursywny; wartość istnieje niezależnie 
od podmiotu39. Jednak poglądy Nagela na temat intuicji są dosyć skompli-
kowane, ponieważ uważne czytanie jego wypowiedzi na ten temat pozwa-
la dostrzec, że obce mu są niektóre przekonania uznane za klasyczne tezy 
intuicjonistów – przede wszystkim chodzi tu o przyznanie intuicji walo-
ru niezawodności. Nie rozwija on swojego poglądu na intuicję w systema-
tyczny i rozbudowany sposób, jednak nie można go zaklasyfikować jako 
przedstawiciela klasycznego intuicjonizmu, ponieważ uznaje on, że intu-
icje mogą nas mylić i prowadzić do błędnych przekonań. Ponadto Nagel 
uważa, że intuicje są przetwarzane na zwerbalizowane przekonania i roz-
ważania filozoficzne, a więc chociaż mają charakter przedwerbalny, mogą 
zostać wyrażone w postaci dyskursywnej. Mamy tu więc do czynienia ze 
współczesną, nieklasyczną odmianą intuicjonizmu, który głosi zaufanie 
do intuicji jedynie prima facie. Mimo to Nagel stwierdza, że intuicje zazwy-
czaj są słuszne, i zaznacza, że jeśli teoria etyczna jest niezgodna z intuicją, 
to zwykle oznacza, że coś jest nie w porządku z tą pierwszą40. Postuluje 
również zasadę, że zdrowy rozsądek zasługuje na pewien kredyt zaufania41.

W związku z tym wydaje się, że używa on pojęcia intuicji w trzech zna-
czeniach, nie rozdzielając ich w wyraźny i systematyczny sposób: 

a)  jedna z władz rozumu;
b)  zawartość tego, co przedwerbalne – może przybrać „po obróbce” 

postać językową i usystematyzowaną, na przykład w formie rozwa-
żań filozoficznych; 

c)  tzw. zdroworozsądkowe przekonania. 

39 Ibidem, s. 177.
40 T. Nagel, Pytania ostateczne, tłum A. Romaniuk, Warszawa 1997, s. 6.
41 Idem, Widok znikąd, op. cit., s. 203.



39Wprowadzenie do filozofii Thomasa Nagela

Znaczenie b) mówi o tym, co przedwerbalne i pierwotne, a zatem nie-
zniekształcone przez zastaną rzeczywistość. Tymczasem tradycyjnie ro-
zumiany zdrowy rozsądek nie jest z definicji czymś oderwanym od ota-
czającego świata – wręcz przeciwnie, powszechnie uznaje się, że jest on 
kształtowany przez otoczenie, w którym funkcjonuje dana jednostka. 
Jednak można próbować argumentować, że przynajmniej niektóre zdro-
worozsądkowe przeświadczenia, chociaż są kształtowane przez wspólnotę, 
to wynikają z głębszych, pierwotnych intuicji. Zatem niektóre przekonania 
mogą (ale nie muszą) mieć wspólne źródło – wynikać z intuicji w znacze-
niu c), jednak ostatecznie mają swój początek w intuicji w rozumieniu b).

Zaufanie Nagela do intuicji niezwykle krytycznie ocenia Richard Rorty: 

W ujęciu, które proponuję, twierdzenie, że „trafna” doktryna filozoficz-
na musi brać pod uwagę nasze intuicje, jest reakcyjnym sloganem, który 
z góry i bezpodstawnie przesądza rozważaną tu kwestię. Dla mojej koncep-
cji jest bowiem rzeczą zasadniczą, byśmy nie zakładali żadnej przedjęzyko-
wej świadomości, której język musi odpowiadać, żadnego głębokiego po-
czucia tego, jak się rzeczy mają, którego wypowiedzenie w języku byłoby 
powinnością filozofów42.

Mimo że, jak wspomniano, Nagel nie uznaje intuicji za metodę nieza-
wodną, to Rorty w swojej krytyce intuicjonizmu odnosi się właśnie do nie-
go, prawdopodobnie dlatego, że Nagel, choć prezentuje wyważone stano-
wisko, jest jednym z bardziej znanych współczesnych obrońców intuicji. 

Autor Pytań ostatecznych nie jest jednak odosobniony w swoim podej-
ściu do intuicji, charakteryzującym się dużą dozą zaufania, ale też ostroż-
nością i umiejętnością zdystansowania się od niego. W podobny sposób 
o zdrowym rozsądku pisał James Griffin: 

42 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W.J. Popowski, Warszawa 2009, 
s. 48. Zob. też „Myślę, że różnica między nami sięga aż kwestii (najostrzej postawio-
nej przez Wittgensteina), czy »intuicje filozoficzne« są czymś więcej niż residuami 
zwyczajów językowych, nie jestem jednak pewien, jak dyskutować na ten temat”; 
R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 31. 
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To prawda, że mamy wielki problem, jak odróżniać trafne przekonania 
zdroworozsądkowe od nietrafnych; z naszej własnej perspektywy mogą 
one wyglądać tak samo. To jednak, że niektóre przekonania zdroworoz-
sądkowe są chybione, nie powinno samo przez się podważać naszej wiary 
w całą ich klasę. Z tego, że nasze konstatacje zmysłowe bądź świadectwa pa-
mięci mogą być czasem zawodne, nie wyciągamy wniosku, że trzeba zwąt-
pić w nie wszystkie43.

Za Donaldem Davidsonem Griffin zwraca uwagę, że w pewnym zakre-
sie ludzie mają takie same cele i pragnienia oraz pewien zasób wspólnych 
przekonań, i przypuszcza, że niektóre intuicje wyrażają owe podstawowe 
przekonania44. Zadaje również pytanie, w jaki sposób jest możliwe stoso-
wanie intuicji w celu oddzielenia intuicji lepszych od gorszych45. Teoria 
koherencyjna jest niewystarczająca, ponieważ wikła się w rozmaite trudno-
ści, takie jak oczywisty fakt, że może istnieć wiele spójnych teorii, które nie 
muszą odpowiadać rzeczywistości. W związku z tym Griffin pozostawia 
do dyskusji, czy nie jest konieczne zastosowanie teorii koherencyjno-fun-
dacjonalnej46. Być może stanowisko koherencyjno-fundacjonalne można 
również przypisać Nagelowi, choć on sam takiej nazwy nie używa47. Jednak 

43 J. Griffin, Sąd wartościujący. Jak doskonalić przekonania etyczne, tłum. M. Szczubiałka, 
Warszawa 2000, s. 18.

44 Ibidem, s. 19.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 23.
47 Fundacjonizm (fundacjonalizm) można zdefiniować w następny sposób: „Mianem 

fundacjonizmu określa się zarówno stanowisko dotyczące wiedzy, jak i struktury 
uzasadniania przekonań. Zgodnie z tezą dotyczącą wiedzy system wiedzy ma struk-
turę warstwową. Każda wiedza pośrednia zależy od wiedzy bezpośredniej, funda-
mentalnej. Natomiast teza dotycząca uzasadniania głosi, że w systemie uzasadnio-
nych przekonań każde przekonanie uzasadnione pośrednio zależy od przekonań 
uzasadnionych bezpośrednio [np. dzięki doświadczeniu lub intuicji – przyp. W.W.] 
lub niewymagających uzasadnienia, na przykład z uwagi na swą niekwestionowalną 
prawdziwość”; J. Ziobrowski, Struktury uzasadniania, cz. II: Fundacjonizm, „Filozofia 
Nauki”, czerwiec 2018, nr 2, s. 96. Natomiast koherentyzm w kwestii wiedzy polega 
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o elementach teorii koherencyjnej można w jego przypadku mówić raczej 
w sensie metodologicznym (łączy on różne rodzaje intuicji, rozumowania, 
a nawet podejścia fenomenologicznego, i każda z tych metod ma w pew-
nym sensie charakter „sprawdzający” lub „uwiarygodniający” wobec po-
zostałych). Jeśli chodzi o zawartość posiadanej wiedzy, to pod pewnym 
szczególnym względem jest to teoria, która dopuszcza brak koherencji, 
a nawet uważa go za element konieczny – wiąże się to ze współistnieniem 
wewnętrznego i zewnętrznego punktu widzenia, które w odniesieniu do 
niektórych kwestii ukazują inny, wzajemnie nieuzgadnialny obraz rzeczy-
wistości. 

2. Epistemologiczne i metafizyczne podstawy teorii etycznej Nagela

2.1. Sposób rozumienia filozofii przez Thomasa Nagela

Źródła filozofii mają charakter przedwerbalny i intuicyjny48.

Skoro filozofia jest dla Nagela sposobem wyrażenia przedfilozoficz-
nych, a nawet – być może – przedwerbalnych intuicji, to nie budzi zdzi-
wienia jego zdecydowane stwierdzenie, że „w filozofii pytanie nie sprowa-
dza się nigdy do słów”49. Teza ta jest elementem jego polemiki z „późnym” 
Wittgensteinem, do którego Nagel często nawiązuje – zazwyczaj w celu 
wykazania niekompatybilności jego własnych tez z Wittgensteinowską 
koncepcją języka. Nagel nie podziela poglądu, według którego fenomen ję-
zyka jest w całości sprowadzalny do tzw. gry językowej: „Niewykluczone, 
że istnieją pewne rodzaje dyskursu sprowadzające się do gry językowej 

na przekonaniu, że wiedza „stanowi system przekonań połączonych przede wszyst-
kim relacjami koherencji”; idem, Struktury uzasadniania, cz. I: Infiityzm i koherentyzm, 
„Filozofia Nauki”, marzec 2018, nr 1, s. 90.

48 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 16.
49 Ibidem, s. 69.
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[…]. Wydaje mi się jednak, że sporą część myśli i języka trzeba zinterpreto-
wać »realistycznie« w silnym sensie tego słowa”50.

W książce The last word Nagel polemizuje z różnymi rodzajami subiek-
tywizmu i relatywizmu. Jego argumentacja ma na celu wykazanie, że są to 
poglądy samopodważające, ponieważ podstawowe i obiektywnie słusz-
ne zasady rozumowania muszą zostać użyte w celu udowodnienia, że ta-
kie zasady nie istnieją. Tak więc próby podważenia podstawowych zasad 
wiążą się z nieudaną próbą wejścia na wyższy „metapoziom”. Stanowisko 
Nagela jest wyrazem podejścia fundacjonistycznego51, przy czym polega 
ono w jego przypadku jedynie na ogólnym zaufaniu do rozumu, które-
mu filozof przyznaje „ostateczne słowo”. Zatem, jak zauważył w recenzji 
The last word Bernard Williams, fundacjonizm autora tego dzieła ma dosyć 
ograniczony i ogólny charakter52. Również Joseph Raz analizuje argument 
Nagela mówiący, iż próby obalenia rozumu są samopodważające, ponie-
waż w tym celu konieczne jest użycie rozumu – czyli prawomocność tez 
podważających rozum zależy od założeń, których prawomocność próbuje 
podważyć53. Raz zauważa, że fakt, iż tak naprawdę nie możemy uciec od 
zaufania do rozumu, nie oznacza, że faktycznie zasługuje on na zaufanie. 
Można zgodzić się z tym stwierdzeniem, a nawet rozważyć możliwość, że 
jest tak, iż niemożność podważenia rozumu sama w sobie już jest świadec-
twem jego ograniczoności, a co za tym idzie – zawodności (dlatego mamy 
do czynienia z nieusuwalnym „cieniem sceptycyzmu”). Oczywiście, pa-
trząc na ten problem z drugiej strony, należy przyznać, że to z kolei nie ni-
weluje faktu, iż rzeczywiście jesteśmy skazani na zaufanie do rozumu, jeśli 
chcemy uniknąć samopodważającej tezy o jego odrzuceniu.

50 Ibidem, s. 133. 
51 Por. A. Thomas, Thomas Nagel, op. cit., s. 15.
52 Zob. B. Williams, The End of Explanation?, op. cit.
53 J. Raz, Explaining normativity: on rationality and the justification of reason, w: J. Dancy 

(red.), Normativity, Oxford 2000, s. 46–49.
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Nagel opowiada się za poglądem, według którego prawda jest czymś 
obiektywnie istniejącym i częściowo dostępnym naszemu poznaniu, a jed-
nocześnie w odniesieniu do każdego jednostkowego konkretnego poglą-
du czy postawionej tezy stosuje on Popperowski postulat, by traktować 
je jako jedynie prawdopodobne i nieustannie wystawione na możliwość 
obalenia54, ponieważ nigdy nie uzyskamy pewności, że dane stwierdze-
nie na pewno jest prawdziwe. Fundacjonizm nie obejmuje więc u Nagela 
konkretnych przekonań, tylko ogólne założenie, że rozum jest jedynym 
dostępnym narzędziem do niepełnego oraz niepewnego – ale jednak praw-
dziwego – poznania rzeczywistości. Czołowym adwersarzem Nagela w tej 
kwestii jest Richard Rorty ze swoją wyrafinowaną koncepcją postmoder-
nistycznego neopragmatyzmu. O neopragmatyzmie Nagel wypowiada się 
w ten sposób, że zapewnia on „swoisty komfort” związany z uniknięciem 
konieczności wnikania w najpoważniejsze pytania filozofii. Postuluje jed-
nak rezygnację z tej wygody, przekonując, że warto „starać się podtrzymać 
w sobie pragnienie odpowiedzi”55 oraz opanować „umiejętność znoszenia 
długich okresów ich braku”56. 

W kontekście polemik Nagela z Rortym warto wrócić uwagę na rolę 
ironii w myśli obu filozofów57. Nie dotyczy ona konkretnych wypowie-
dzi, lecz postawy – wobec życia i wobec filozofii58. Tak rozumiana ironia – 

54 Zob. „The only way we can have any hope of advancing toward the truths is to be 
continually dissatisfied with our opinions, to be always on the lookout for objections, 
and to be prepared to drop or alter our theories whenever counterevidence, counterar-
guments, or better-supported alternatives present themselves”; T. Nagel, The last word, 
New York–Oxford 1997, s. 128.

55 T. Nagel, Pytania ostateczne, op. cit., s. 8.
56 Ibidem. 
57 W publikacjach Rorty’ego można znaleźć zwięzłe, ale bardzo częste i krytyczne od-

niesienia do Nagela. Zob. np. R. Rorty, Filozofia jako polityka kulturalna, tłum. B. Baran, 
Warszawa 2009, s. 36–37, 39, 46, 127–128, 141, 143, 208, 222–223.

58 Ironia werbalna również jest wyrazem pewnej postawy mówiącego – jednak nie 
musi jej całkowicie przenikać, może być jedynie chwytem retorycznym lub żartem. 
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jako pewna świadomie przyjęta postawa – pełni niezwykle istotną funkcję 
w filo zofii Rorty’ego. Nagel poświęca jej znacznie mniej uwagi, jest ona 
jednak obecna w jego myśli jako proponowana odpowiedź na absurdalność 
ludzkiej egzystencji. Zatem można uznać, że obaj filozofowie decydują się 
przyjąć postawę ironiczną, która do pewnego stopnia pełni funkcję odpo-
wiedzi na napotkane dylematy. W rozważaniach Rorty’ego pojawia się po-
stać współczesnego człowieka, którą określa on mianem liberalnej ironist-
ki. Jest to osoba wrażliwa na losy innych ludzi, przy czym jej wrażliwość 
jest rozumiana w sposób zgodny z potocznym rozumieniem tego słowa – 
charakteryzuje się poleganiem na uczuciach i zdolnością do współodczu-
wania. Jednocześnie „w jej słowniku prywatnym nie ma miejsca na trwałe 
i niezmienne zasady moralne, obiektywnie istniejącą rzeczywistość, natu-
rę ludzką i prawdę”59. Ironia staje się postawą, poprzez którą współczesny 
człowiek, a zatem również sam Rorty, dystansuje się od wszystkiego, co 
od wieków stanowiło o istocie filozofii, czyli do poszukiwania prawdy – 
o człowieku, świecie i obiektywnych zasadach moralnych. Jak stwierdzają 
badacze myśli tego filozofa, koncepcja neopragmatyzmu Rorty’ego, na-
zwana przez niego prywatną ironią, koresponduje z jego etyką bez fun-
damentów, opartą jedynie na poczuciu wrażliwości60. Rorty buduje wizję 
społeczeństwa liberalnego, w którym ironia splata się z wolnością jako 
uznaniem przygodności. Jego teoria ironiczna jest zatem wyrazem dystan-
su wobec wytworów ludzkiego intelektu, w tym języka, religii i filozofii61. 

W sensie werbalnym polega ona na mówieniu rzeczy przeciwstawnych do tych, które 
uznaje się za prawdę. Zwykle dla rozmówcy jest jasne, że wypowiedziane słowa nie są 
prawdziwe. Czasem jednak intencją mówiącego jest ukrycie ironii przed rozmówcą. 
Bywa też, że mówiący wie, iż rozmówca jej nie uchwyci. Wówczas interlokutor nie 
jest właściwym odbiorcą komunikatu. Jest nim sam mówiący, a odbiorca staje się co 
najwyżej ofiarą ironii. Zdaje się, że taka sytuacja zachodziła często w przypadku ironii 
Sokratesa. Por. R. Legutko, Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego, Poznań 2013, s. 57.

59 A. Markiewicz, Etyka wrażliwości Richarda Rorty’ego, Kraków 2014, s. 38.
60 Zob. ibidem, s. 45n.
61 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, op. cit., s. 122–123.
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Ironia jest reakcją na dostrzeżenie nie tylko przygodności, lecz także nie-
trwałości i niestabilności rzeczywistości. Wraz z uświadomieniem sobie 
przygodności swojej i świata i brakiem wiary w możliwość znalezienia 
trwałych fundamentów za pomocą rozumu człowiek, zgodnie z postmo-
dernistycznym paradygmatem, postrzega siebie jako ekstremalnie wolne-
go w swojej autokreacji62.

O ile w przypadku Rorty’ego przyjęcie postawy ironicznej ma znacz-
ny i bezpośredni wpływ na jego sposób filozofowania i głoszone poglądy, 
o tyle u Nagela wpływ ten jest bardziej niejednoznaczny i skomplikowany. 
Wydaje się, że stosunek autora Pytań ostatecznych do filozofii i filozofowa-
nia jest postawą, którą przyjmuje on pomimo akceptacji roli ironii. To, że 
w człowieku współistnieją dwie niemożliwe do pogodzenia perspektywy, 
jest przyczyną absurdalności ludzkiej egzystencji. Absurdalność jest przez 
Nagela rozumiana jako rozziew między aspiracjami a rzeczywistością63. 
Człowiek traktuje swoje przygodne i nietrwałe życie z najwyższą powa-
gą – jednocześnie zdając sobie sprawę z jego przygodności i tego, że jego 
problemy widziane z zewnętrznej perspektywy są znacznie mniej istotne64. 
Tak jak u Rorty’ego pojawia się tu kwestia przygodności, i jak u Rorty’ego 
mamy do czynienia z postawą ironiczną jako odpowiedzią na kondycję 
człowieka w świecie. Nie możemy oderwać się od swojej wewnętrznej 
perspektywy, jesteśmy zmuszeni do mniejszego lub większego uwikłania 
w sytuacje, z których relatywnej nieistotności zdajemy sobie sprawę. Po 
uświadomieniu sobie tego specyficznego położenia nadal jesteśmy w ja-
kimś stopniu uwikłani w bieżące sprawy, „ale nasza powaga zaprawiona 
jest ironią”65. Według Nagela, poczucie absurdu ludzkiej egzystencji „nie 
musi być powodem śmiertelnej udręki, dopóki go czymś takim nie czyni-

62 Por. ibidem, s. 81n.
63 T. Nagel, Pytania ostateczne, op. cit., s. 25.
64 Ibidem, s. 28.
65 Ibidem, s. 33.
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my […], i zamiast heroizmu lub rozpaczy możemy w podejściu do naszego 
absurdalnego życia zdobyć się na ironię”66. 

Chociaż u Nagela, tak jak u Rorty’ego, pojawia się ironia jako odpo-
wiedź na kondycję człowieka, to w przypadku tego pierwszego ironia i od-
żegnywanie się od postawy heroicznej nie dotyczy filozofowania, ponieważ 
swój stosunek do filozofii określa on właśnie jako heroiczny. Choć w przy-
padku filozofii pojawia się tak samo wielki rozziew pomiędzy aspiracjami 
a ludzkimi możliwościami, Nagel, w przeciwieństwie do Rorty’ego, nie go-
dzi się na rezygnację z poszukiwania prawdy czy na negowanie sensowności 
tego pojęcia67. Jako że obiektywność jest stopniowalna, zawsze istnieje nie-
bezpieczeństwo, że jakiś konkretny, nowy, bardziej obiektywny punkt wi-
dzenia okaże się tak samo nieadekwatny, jak pierwszy, który udało się prze-
kroczyć w poszukiwaniu obiektywnej wiedzy. W związku z tym, że każdy 
sąd związany jest z perspektywą, która uzyskała tylko określony stopień 
obiektywizacji, każde twierdzenie narażone jest na wątpliwości. Dlatego 
zdobyta wiedza nie tylko zawsze jest niepełna, ale również towarzyszy jej 
„cień sceptycyzmu”, którego nigdy ostatecznie nie można obalić68. Między 
innymi to właśnie dlatego Nagel swoją postawę nazywa heroiczną, zauważa-
jąc jednocześnie, że zwolennicy bardziej redukcjonistycznych koncepcji by-
liby bardziej usatysfakcjonowani nazwą „donkiszoteria”69. Mimo niepewne-
go i cząstkowego charakteru wiedzy Nagel jest dosyć mocno przekonany, że 
prawda o świecie nie jest całkowicie zakryta przed istotami ludzkimi. Zatem 
choć w jego myśli etycznej można dostrzec inspiracje kantowskie, obcy jest 
mu idealizm Kanta i przekonanie o całkowitej niemożności dotarcia do 

66 Ibidem, s. 36.
67 M.in. dlatego do Nagela odwołują się filozofowie opowiadający się za poglądem 

oświeceniowym. Zob. np. S. Pinker, Nowe oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, 
humanizmem i postępem, tłum. T. Bieroń, Poznań 2018, s. 411n.

68 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 87. Zob. też T. Nagel, Listening to reason, „The New 
York Review of Books”, 9 października 2014.

69 Idem, Widok znikąd, op. cit., s. 85.
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rzeczy samych w sobie. Rzeczywistość jako taka jest częściowo poznawal-
na – tu więc koncepcja Nagela jest bardziej optymistyczna niż w przypadku 
niemieckiego filozofa – natomiast uważa on, że jesteśmy skazani tylko na 
cząstkową i niepewną wiedzę, a w wielu przypadkach – na sytuację nieroz-
wiązywalnego konfliktu poznawczego i moralnego.

2.2. Rola i znaczenie człowieka we wszechświecie 

Rozważania dotyczące wszechświata jako całości, prowadzone na głę-
bokim, metafizycznym poziomie, w powiązaniu z zagadnieniem sensu 
i roli człowieka we wszechświecie, pojawiają się u Nagela w różnych pu-
blikacjach i oscylują pomiędzy poczuciem absurdu a szukaniem znaczenia 
życia człowieka poprzez odnalezienie harmonii z całością bytu. To drugie 
podejście można dostrzec przede wszystkim w jego eseju Secular philosophy 
and the religious temperament, w ostatnim rozdziale dzieła The last word za-
tytułowanym Naturalism and religion oraz w jego książce Mind and cosmos 
z 2012 roku. W swoich rozważaniach nie widzi on możliwości odnalezie-
nia metafizycznego sensu we wszechświecie rozumianym w sposób natura-
listyczny w klasycznym, redukcjonistycznym znaczeniu tego słowa, zgod-
nym z paradygmatem neodarwinowskim. Jednak pewne nadzieje zdaje się 
on pokładać w wizji, w której wszechświat zostaje wzbogacony o dodatko-
we, niepoznane jeszcze prawa70, które nadadzą rzeczywistości wymiar te-
leologiczny, chociaż nadal będzie to koncepcja metafizycznego naturali-
zmu. Nagel pisze o spinozjańskich konotacjach takiej wizji wszechświata71. 
Spinozjańskie akcenty przewijają się również w jego rozważaniach doty-
czących relacji umysł–ciało, które prowadzą go do osadzenia tego proble-
mu w szerszym kontekście, a mianowicie relacji tego, co fizyczne, do tego, 
co mentalne. W swoich rozmyślaniach Nagel przychylnie odnosi się do 

70 Zob. idem, The last word, op. cit., s. 132n. 
71 Ibidem.
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teorii podwójnego aspektu, w której to, co mentalne, i to, co fizyczne, osta-
tecznie ma to samo podłoże, niebędące samo w sobie ani mentalne, ani fi-
zyczne. Taka idea byłaby zgodna z ogólnymi założeniami panpsychizmu72, 
chociaż w odniesieniu do wyższego stopnia złożoności tego, co mentalne, 
Nagel ostatecznie zgodził się zaakceptować zasadę emergencji.

W wizji Nagela zarysowanej w jego ostatniej książce i we wcześniej-
szych esejach szczególnie interesujące jest to, że postęp, rozwój i wartość 
ściśle związane są z uzyskiwaniem stanów coraz większej złożoności, co 
stoi w wyraźnej opozycji do częstego utożsamienia doskonałości z prosto-
tą i niezłożonością, tak jak na przykład w koncepcji Plotyna. W neoplato-
nizmie Byty wyłaniające się z Jednego, wraz z uzyskiwaniem złożoności, 
stają się coraz mniej doskonałe i coraz bardziej oddalone od prawdziwe-
go bytu. Ta różnica pomiędzy myślą Nagela a neoplatonizmem wydaje 
się zaskakująca z tego względu, że – paradoksalnie – odnajduje on swoje 
propozycje jako należące do tradycji platońskiej73. Nie chodzi mu jednak 
o platonizm w znaczeniu uznawania osobnych, niematerialnych bytów, do 
których mogłyby się zaliczać na przykład wartości, a platonizm w sensie 
ogólniejszym, rozumianym jako troska o relację człowieka do kosmosu na 
najgłębszym poziomie74. Owo pragnienie, które nazywa religijnym tem-
peramentem, wyraża się w głębiej rozumianym pytaniu: „Co ja tu robię?”. 
Nagel analizuje możliwe odpowiedzi. Jedną z nich jest odrzucenie zasad-
ności tego pytania i uznanie, że cały wszechświat pozbawiony jest znacze-
nia. Drugą opcją jest próba odpowiedzi, którą można rozbić na drogę „od 
wewnątrz”, przyjmującą za podstawę ludzki punkt widzenia, oraz „od ze-
wnątrz”, czyli „patrząc z perspektywy kosmosu”75. Przykładem odpowie-
dzi udzielanej „od wewnątrz” jest egzystencjalizm lub humanizm. Tym, co 

72 Zagadnienie panpsychizmu omówione jest m.in. w artykule: J. Jarocki, Miejsce panpsy-
chizmu we współczesnych debatach nad umysłem, „Diametros” 2018, nr 58, s. 49–64.

73 Zob. np. T. Nagel, Mind and cosmos, op. cit., s. 17.
74 Idem, Secular philosophy and the religious temperament, op. cit., s. 4. 
75 Zob. ibidem, s. 6.
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szczególnie interesuje Nagela, jest natomiast zbadanie perspektywy możli-
wości uzyskania filozoficznej odpowiedzi „od zewnątrz”, a w szczególno-
ści analiza koncepcji naturalizmu o charakterze teleologicznym, w którym 
człowiek „jest częścią długiego procesu stopniowego budzenia się wszech-
świata”76. Jedyną szansę istnienia obiektywnego sensu ludzkiego życia 
Nagel widzi w koncepcji, że jesteśmy częścią ewoluującego wszechświata 
i poprzez osiąganie świadomości w jakimś sensie reprezentujemy go, bio-
rąc udział w jego „stopniowym budzeniu się”77. Stwierdza, że jeśli odrzu-
cimy tę możliwość jako potencjalnego „dostarczyciela” sensu, to pozostaje 
nam jedynie absurd. Wynika to z tego, że humanizm, nawet jeśli wystarczy 
do zbudowania etyki, jest niewystarczający, aby zaspokoić nasz impuls do 
transcendencji i zniwelować poczucie absurdu. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że rozważana przez Nagela propo-
zycja budzi wątpliwość z punktu widzenia jego własnej teorii etycznej. 
Można się bowiem zastanawiać, czy obiektywny, najgłębszy sens życia 
człowieka faktycznie może polegać na tym, że „jest on częścią wszech-
świata, który stopniowo się budzi”78. Marek Pyka stwierdza, że nawet jeśli 
z rozważań Nagela wynika, iż istnieje możliwość odnalezienia obiektyw-
nego sensu ludzkiego życia w perspektywie kosmicznej, to taka opcja była-
by rozczarowująca i pozostawiająca uczucie zawodu79. Można tu poczynić 
jeszcze takie spostrzeżenie, że gdyby obiektywnym sensem ludzkiego życia 
był udział w globalnym procesie budzenia się wszechświata, to jest to wy-
nik rozczarowujący z tego względu, że tak pojęty sens wydaje się sensem 
nie tyle z  p u n k t u  w i d z e n i a  wszechświata, ile d l a  wszechświata 
raczej niż dla człowieka. Człowiek w takim ujęciu staje się wartością in-
strumentalną, a zatem mielibyśmy tu do czynienia z naruszeniem norm 

76 Ibidem, s. 17.
77 T. Nagel, Mind and cosmos, op. cit., s 17.
78 „Each of our lives is a part of the lengthy process of the universe gradually waking up 

and becoming aware of itself”; ibidem, s. 85.
79 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 392.
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wypływających z racji deontycznych (lub z quasi-naruszeniem, jeśli uzna-
my, że wszechświat jest tworem bezosobowym). Można więc polemizować 
z twierdzeniem, że jeśli wszechświat ma sens, to ma go również człowiek – 
jako jego część, czyli element struktury80. Tak rozumiany sens życia był-
by z normatywnego punktu widzenia czymś zadanym z zewnątrz, czymś, 
czego realizacja byłaby rodzajem moralnego obowiązku lub narzuconej 
funkcji. Doszlibyśmy wówczas do nieakceptowalnej z punktu widzenia 
racji deontycznych sytuacji, w której sensem życia człowieka jest zgoda 
na bycie potraktowanym w sposób instrumentalny, i to na najgłębszym, 
metafizycznym poziomie. Być może zatem jest tak, że jedyne rozumienie 
najgłębszego sensu życia, które byłoby akceptowalne z moralnego punk-
tu widzenia, to sens subiektywny, nienadany i niezadany, do którego nie 
mogą stosować się kategorie obowiązku, wyznaczonej roli lub wypełniania 
przeznaczenia. Jeśli sens wszechświata nie może nadawać sensu ludzkie-
mu życiu, to jest wewnętrzne moralne pęknięcie w dążeniu do tego, aby 
wyjść poza perspektywę, w której to człowiek nadaje sens swojemu miejscu 
we wszechświecie, i znaleźć się w sytuacji, w której jakaś „wyższa zasada 
nadaje nam sens”81. W związku z tym wydaje się, że jest możliwa jeszcze 
inna odpowiedź na pytanie o sens życia człowieka i jego partycypacji we 
wszechświecie, odpowiedź stojąca w opozycji do tej, którą rozważa Nagel: 
moralna niezgoda na to, aby to wszechświat dyktował nam, jaka jest w nim 
nasza rola — nawet gdyby miało się okazać, że niezgoda moralna jest jedy-
nym rodzajem niezgody, jaki jest możliwy.

Rozważania dotyczące omawianych zagadnień są świadectwem tego, 
że Nagel nie obawia się podejmowania tematów budzących kontrowersje 
i jest gotów do przedstawienia poglądów niepopularnych w jego własnym 
środowisku naukowym. Jego ostatnia książka Mind and cosmos spotkała się 

80 M. Pyka analizuje tę możliwość, dostrzegając podobieństwo pomiędzy myślą M. Hellera 
a rozważaniami Nagela w tej kwestii; ibidem, s. 362

81 T. Nagel, Mind and cosmos, op. cit., s. 11.
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z lawiną nieprzychylnych komentarzy i chociaż niejednokrotnie argumen-
ty przeciwko określonym tezom postawionym w niej były zasadne, to wy-
daje się, że gwałtowność tej krytyki wynikała przede wszystkim z tego, że 
był on gotów podać w wątpliwość wystarczalność obowiązującego obecnie 
paradygmatu w nauce82. Nagel uważa, że nauki empiryczne bazujące na pa-
radygmacie darwinowskim nie są w stanie przekonująco wyjaśnić powsta-
nia życia, świadomości, obiektywnego poznania i wartości83. W związku 
z tym bierze on pod uwagę, że być może istnieją niepoznane jeszcze prawa 
rozwoju i samoorganizacji materii, a powstanie świadomości i podmioto-
wości mogło być wpisane już w początkowych warunkach wszechświata 
jako punkt docelowy ewolucji84 – dlatego jego propozycja została określo-
na przez Marka Pykę jako teleologiczny naturalizm. 

82 To, że próba podważenia obowiązującego paradygmatu przez Nagela wywołała takie 
oburzenie, może nieco dziwić, zwłaszcza że filozofowie znani są z podawania w wąt-
pliwość w zasadzie wszystkich elementów rzeczywistości, nawet realności świata 
lub istnienia innych ludzi. Prawdopodobnie fala krytyki związana była z tym, że 
książka Nagela, chociaż miała charakter filozoficzny, to jednocześnie była polemiką 
z pewnymi ustaleniami naukowymi, a sam jej autor przyznał, że nie posiada na ich 
temat dogłębnej wiedzy. Jednak można próbować nawiązywać do koncepcji Kuhna 
i usprawiedliwić tę publikację Nagela jako próbę wzięcia udziału w tworzeniu pew-
nych quasi-metafizycznych ram w powstającym nowym paradygmacie. Kuhn pisze 
o wpływie, jaki systemy quasi-metafizyczne wywierają na naukę na jej „wyższych 
piętrach”. Zob. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, 
Warszawa 1968, s. 57–58.

83 „I would like to defend the untutored reaction of incredulity to the reductionist neo-
Darwinian account of the origin and evolution of life”; T. Nagel, Mind and cosmos, op. 
cit., s. 6.

84 „[…] there are natural teleological laws governing the development of organization 
over time, in addition to laws of the familiar kind governing the behavior of the ele-
ments”; T. Nagel, Mind and cosmos, s. 66. Zob. też: ibidem, s. 93. Nie można jednak 
twierdzić, że Nagel w swoim kierunku poszukiwań jest całkowicie odosobniony. Np. 
T. Pabjan rozważa problem wzrostu złożoności i samoorganizacji we wszechświecie 
w nawiązaniu do publikacji P. Daviesa, Kosmiczny projekt. Twórcze zdolności przyrody 
w porządkowaniu wszechświata, tłum. A. Bielaczyc, Kraków 2014. Pojawia się tam m.in. 
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2.3. Współistnienie wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy

Nagel w swoim najbardziej znanym eseju, który wszedł już do kanonu 
lektur w edukacji filozoficznej – Jak to jest być nietoperzem?85 – opowiedział się 
za nieredukcjonistyczną wizją umysłu86. Filozof jest przekonany, że umysł, 
w tym świadomość, nie mogą być zrozumiane z zewnątrz, z perspektywy 
trzecioosobowej, tak jak pozostałe elementy świata. Podkreśla on, że dla 
umysłu charakterystyczne jest posiadanie wewnętrznego punktu widze-
nia. Świadomość ma charakter subiektywny, więc nie może zostać w pełni 
poznana za pomocą metod stosowanych przez nauki ścisłe. Innymi słowy, 
subiektywność świadomości jest nieredukowalną cechą rzeczywistości87. 
Nie jest też możliwe całkowite „wczucie się” w punkt widzenia innej istoty, 
nie tylko tak odmiennej od nas jak nietoperz, ale nawet, w pewnym stop-
niu, w punkt widzenia drugiego człowieka. Jednocześnie Nagel zaznacza, 
że subiektywny charakter świadomości jest obiektywnie zrozumiały, tylko 
że jest to inna obiektywność niż ta, która jest charakterystyczna dla nauk 

kwestia istnienia jeszcze nieodkrytych praw, które mogłyby wyjaśnić tendencję do 
powstawania coraz wyższych form złożoności; zob. T. Pabjan, Złożoność i samoor-
ganizacja, w: M. Heller, J. Życiński, Wszechświat – maszyna czy myśl?, Kraków 2014, 
s. 462–463.

85 T. Nagel, What is it like to be a bat?, „Philosophical Review” 1974, t. 83, s. 436–456. 
86 O pozycji Nagela w dziedzinie filozofii umysłu i teorii świadomości mówi choćby 

to, że w literaturze poświęconej tym zagadnieniom nie może zabraknąć odniesień do 
jego koncepcji. Jest on obficie cytowany nawet przez badaczy, którzy reprezentują 
odmienne podejście. Zob. np. J. Bremer, Jak to jest być świadomym, Warszawa 2005. 
Już sam tytuł tej publikacji nawiązuje do słynnego eseju Nagela, zaś odwołania do 
tego filozofa pojawiają się w niej na ponad siedemdziesięciu stronach. Świadczy to 
o ogromnym znaczeniu i przełomowym charakterze jego rozważań, docenianych 
również przez oponentów Nagela czy też badaczy, którzy zgadzają się z nim jedynie 
częściowo. 

87 Argumenty Nagela przeciwko fizykalizmowi odzwierciedlającemu redukcjonistycz-
ne podejście w teorii umysłu omawia m.in. J. Bremer w: idem, Jak to jest być świado-
mym, op. cit., s. 208–216.
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przyrodniczych. Idee te rozwinął później w innych publikacjach, w szcze-
gólności w Limits of objectivity i w Widoku znikąd. Mają one zasadnicze zna-
czenie przede wszystkim w teorii umysłu, ale dotyczą również zagadnień 
z dziedziny epistemologii, ontologii i etyki. Jak zauważa Andrzej Kubić: 
„Jeżeli subiektywny charakter doświadczenia jest w pełni zrozumiały tylko 
z jednego punktu widzenia, to każde zwiększenie stopnia obiektywności 
wcale nie przybliża, lecz przeciwnie – oddala od rzeczywistej natury tego 
zjawiska”88. 

Z drugiej strony, pomimo zakotwiczenia w wewnętrznym, subiektyw-
nym punkcie widzenia dla ludzkiego umysłu charakterystyczna jest moż-
liwość, a nawet konieczność wykraczania poza wewnętrzną perspektywę 
i psychicznego dystansowania się wobec swojego wewnętrznego punktu 
widzenia. Pierwszym stadium obiektywizacji jest myślowe transcendo-
wanie własnego „ja” i zdolność do postrzegania siebie tylko jako „jedne-
go z wielu” oraz dystansowanie się od przeżywanego „teraz”, czyli umie-
jętność postrzegania danej chwili jako tylko jednego z wielu momentów 
w czasie89. Ale obiektywizacja obejmuje też różne inne aspekty ludzkiego 
doświadczenia i postrzegania rzeczywistości. Przekraczanie siebie w ogól-
nym znaczeniu wyraża się w mniejszym opieraniu się na „indywidualnych 
aspektach naszych punktów widzenia, a w większym stopniu »na czymś in-
nym, mniej indywidualnym, co również jest częścią nas«”90. Jest oczywiste, 
że perspektywa zewnętrzna nigdy nie zostanie w pełni osiągnięta – nastę-
pują tylko coraz bardziej posunięte obiektywizacje: 

rozróżnienie pomiędzy subiektywnością i obiektywnością jest właściwie 
stopniowalne i ma szeroki zakres. Pogląd albo rodzaj myśli jest bardziej 
obiektywny niż drugi, gdy w mniejszym stopniu zależy od specyficznej 

88 Zob. A. Kubić, Granice poznania w metafizyce Thomasa Nagela, „Idea” XXII (2010), 
s. 127–140.

89 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 163.
90 Ibidem, s. 83.
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konstrukcji danej jednostki oraz od jej usytuowania w świecie, czy też od 
tego, do jakiego rodzaju istot należy ta jednostka91.

Punktem końcowym takiej obiektywizacji jest tzw. obiektywna jaźń: 

[…] stopniowo uwalniamy uśpioną, obiektywną jaźń, zamkniętą na po-
czątku za jednostkowymi perspektywami ludzkiego doświadczenia. Mamy 
nadzieję, że uda nam się zbudować bezstronną perspektywę, która może 
współżyć z jednostkowym punktem widzenia i pomoże nam go zrozu-
mieć92.

Pojęcie obiektywnej jaźni jest przez Nagela wprowadzone i obszernie 
analizowane w Widoku znikąd. Ma ono w jego koncepcji kluczowe znacze-
nie dla rozumienia ludzkiej podmiotowości i zdolności do rozumowania, 
zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Andrzej Kubić na-
daje obiektywnej jaźni Nagela miano „»węzła dialektycznego«, umożliwia-
jącego syntezę subiektywności i obiektywności”93. Nie jest to istniejący 
dodatkowo byt, tylko pewien modelowy stan, do którego zbliżają się fak-
tycznie istniejące podmioty. Nagel zwraca uwagę na podobieństwo obiek-
tywnej jaźni do ego transcendentalnego Husserla94, chociaż nie rozwija 
szerzej tej myśli, ponieważ jego odniesienia do fenomenologii zwykle są 
skrótowe i występują w specyficznych kontekstach95.

Wizja świata postrzeganego „znikąd” byłaby dostępna dla wszystkich 
racjonalnych stworzeń. Byłaby to wizja świata bez środka, to znaczy bez 
centralnego punktu, z którego byłby on obserwowany, oraz bez własno-
ści wtórnych, które normalnie są postrzegane przez wszystkie organizmy, 

91 Ibidem, s. 9.
92 Ibidem, s. 105.
93 A. Kubić, Granice poznania w metafizyce Thomasa Nagela, op. cit., s. 133.
94 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 76.
95 Zob. np. T. Nagel, Jak to jest być nietoperzem?, w: idem, Pytania ostateczne, op. cit., s. 218n. 

Pomimo że Nagel nieczęsto odwołuje się w sposób bezpośredni do fenomenologii, 
można dopatrywać się z nią pewnych podobieństw, na co niejednokrotnie w swojej 
książce zwraca uwagę M. Pyka.
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aczkolwiek każdy rodzaj istot postrzega je inaczej. Marek Pyka podkre-
śla, że obiektywna jaźń jest aspektem umysłu, a nie sztucznym konstruk-
tem96. Z pewnością tendencję i umiejętność do „spoglądania na siebie z ze-
wnątrz” należy traktować jako aspekt umysłu, natomiast ów finalny stan, 
będący całkowitym „widokiem znikąd”, nie jest możliwy do osiągnięcia97, 
i być może w tym sensie można określić go mianem „konstruktu”. Z „wi-
dokiem znikąd”, czyli z ideą podmiotu bez środka i perspektywy, wiąże się 
też pewna trudność. Jennifer Windt, omawiając koncepcję obiektywnej 
jaźni, zauważa wewnętrzną sprzeczność w tym pojęciu: 

Słynny widok Nagela znikąd jest próbą wyrażenia potrzeby całkowicie 
obiektywnego opisu świata, który nadal zawierałby w sobie subiektywne 
punkty widzenia. Jednak taki widok znikąd zawiera w sobie sprzeczność. 
Widok znikąd nie byłby już w i d o k i e m  w sensie fenomenalnym, nie by-
łoby też nikogo, kto m i a ł b y  taki widok. Punkt widzenia jest z natury 
perspektywiczny98.

Sprzeczność ta dotyczy jednak tylko owego idealnego stanu, całkowi-
cie pozbawionego perspektywy: skoro subiektywność i pierwszoosobowa 
perspektywa są nieodłączną cechą świadomości, to taka jaźń, która byłaby 
całkowicie pozbawiona środka i własnej, odrębnej perspektywy, nie posia-
dałby już atrybutów niezbędnych do tego, aby nadal można ją było nazy-
wać jaźnią. Trudność ta nie obejmuje faktycznych sposobów przejawiania 
się obiektywnej jaźni, czyli rzeczywistej, częściowej obiektywizacji.

96 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 132.
97 Por. A. Thomas, Thomas Nagel, op. cit., s. 48.
98 „Nagel’s famous view from nowhere is an attempt to express the need to a wholly objec-

tive description of the world that would still comprise subjective viewpoints in it. Yet 
Nagel’s view from nowhere involves a contradiction. A view from nowhere would 
no longer be a view in the phenomenal sense, nor would be anyone that had this view. 
Viewpoints are inherently perspectival”; J.M. Windt, Dreaming. A conceptual frame-
work for philosophy of mind and empirical research, Cambridge (Massachusetts) 2015.
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Jak wspomniano, pojęcie obiektywnej jaźni znalazło się w później-
szych publikacjach Nagela i nie występowało w The possibility of altruism. 
Jednak już w tej pracy pojawiła się idea, którą można uznać za fundament 
idei obiektywnej jaźni, ponieważ Nagel podkreślał w niej ludzką zdol-
ność do transcendowania określonego punktu odniesienia. Przejawia się 
ona w umiejętności mentalnego wykraczania poza „tu i teraz” oraz trak-
towania siebie jako jednej z wielu osób. Pojawienie się idei obiektywnej 
jaźni z pewnością pozwoliło wzbogacić Nagelowską wizję podmiotowo-
ści, w tym również rozumowania praktycznego i działania, ponieważ, jak 
zauważa Marek Pyka, w sferze działania atrybutem obiektywnej jaźni jest 
obiektywna wola, która ma właściwości normatywne i zdolność do kiero-
wania się rozpoznanymi przez siebie racjami99. Jednak z drugiej strony, od-
wołania do idei obiektywnej jaźni zawierają w sobie tę niedogodność, że 
wymagają przyjęcia dodatkowych założeń, a wizja obiektywnej jaźni, która 
byłaby silnie nacechowana metafizycznie lub mocno akcentowała zbież-
ność z fenomenologią, z pewnością przez wiele osób jest nie do zaakcepto-
wania. Dlatego idea obiektywnej jaźni zostaje przeze mnie wykorzystana 
w sposób możliwie najskromniejszy, czyli potraktowana przede wszyst-
kim jako zdolność do transcendowania perspektywy wewnętrznej i umie-
jętność kierowania się racjami. Wydaje się ponadto, że idea obiektywnej 
jaźni nie jest wystarczająca do ugruntowania moralności, ponieważ nawet 
jeśli ten aspekt umysłu, który polega na wrażliwości na racje i na przyjmo-
waniu bezstronnej perspektywy, jest wspólny wszystkim ludziom, to nie 
oznacza, że jego faktyczne funkcjonowanie dokonuje się „samo z siebie” 
oraz że jest ono takie samo u każdego człowieka. Między innymi właśnie 
dlatego potrzebny jest element stabilizujący, co będzie szerzej omówione 
w ostatnim rozdziale.

Chociaż wysiłki, aby spojrzeć na siebie i na świat z bezstronnego 
punktu widzenia, są niezbędne dla postępu intelektualnego i moralnego, 

99 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 135.
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to – jak już zostało wspomniane – w koncepcji Nagela bardziej obiektywny 
ogląd danego zjawiska nie musi wiązać się z jego lepszym rozumieniem, 
ponieważ sama obiektywność nie wystarczy do zbudowania poprawnego 
obrazu świata100. Próba wyjaśnienia rzeczywistości jedynie w kategoriach 
obiektywnych prowadzi bowiem do przyjęcia redukcjonizmu i fałszywych 
wniosków. Ograniczenia metody obiektywnej ze szczególną siłą ujawnia-
ją się przy próbach badania jaźni, ponieważ „subiektywność świadomości 
jest nieredukowalną cechą rzeczywistości […], i musi zajmować również 
podstawowe miejsce w każdym wiarygodnym obrazie świata, jak materia, 
energia, przestrzeń, czas i liczby”101. Próby rozszyfrowania umysłu za po-
mocą obiektywnych metod Nagel nazywa obiektywistyczną ślepotą102, kła-
dąc nacisk na to, że subiektywny, pierwszoosobowy punkt widzenia jest 
nieredukowalnym elementem rzeczywistości103. Ważne jest to, że chociaż 
używa on w tym kontekście pojęcia „wewnętrzny” (i „subiektywny”) oraz 
jako jego przeciwieństwo „zewnętrzny” (i „obiektywny”) punkt widze-
nia, to obie te perspektywy są tak samo realne. Pierwszoosobowy punkt 
widzenia, czyli swoiste doświadczenie bycie moim „ja” i podmiotem mo-
ich przeżyć, jest niedostępne dla naukowej wizji świata i metod, którymi 
posługują się nauki ścisłe. W związku z tym takie dziedziny, jak na przy-
kład fizyka czy neuronauka, nigdy nie będą w stanie uzyskać dostępu do tej 
sfery, wprawdzie realnej, ale dostępnej jedynie od wewnątrz. Stąd też tzw. 
obiektywna wizja świata, bazująca na zewnętrznym opisie, będzie zawsze 
niezupełnym opisem rzeczywistości. Jednocześnie Nagel zaznacza, że su-

100 Ibidem, s. 9.
101 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 12.
102 Ibidem. Jednym z bardziej znanych adwersarzy Nagela w kwestii wystarczalności 

trzecioosobowej perspektywy i poglądu materialistycznego w jego tradycyjnym ro-
zumieniu jest D. Dennet. Zob. np.: D.C. Dennet, The intentional stance, Cambridge 
1998, s. 5–7; idem, Natura umysłów, tłum. W. Turopolski, Warszawa 1997.

103 Por. J. Bremer, Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk, „Analiza i Egzystencja” 11 
(2010), s. 253–290.
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biektywna natura stanów mentalnych może zostać obiektywnie stwierdzo-
na, to znaczy można obiektywnie uznać, że subiektywne stany świadomo-
ści są częścią realnego świata.

Pomimo różnic pomiędzy teorią świadomości u Nagela i Johna 
Searle’a Nagel w swojej recenzji jednej z książek Searle’a104 zwraca uwagę 
na fakt, że tym, co łączy ich koncepcje, jest podkreślanie realnego, niere-
dukowalnego, a jednocześnie subiektywnego charakteru świadomości105. 
Dodajmy, że obaj filozofowie czynią długotrwałe wysiłki, aby zgłębić za-
gadkę relacji umysł–ciało. W przypadku Searle’a jest mowa o fizycznej, 
a jednocześnie subiektywnej własności mózgu, podczas gdy Nagel więk-
szym zaufaniem darzy teorię podwójnego aspektu, którą wyjaśnia nastę-
pująco: „Mój instynkt kieruje mnie w stronę spinozjańskiego monizmu, 
który ujawni, że zarówno to, co mentalne, jak i to, co fizyczne, jest niepeł-
nym opisem bardziej fundamentalnej rzeczywistości wyjaśniającej obie te 
dziedziny oraz ich konieczne powiązanie”106.

Oprócz filozofii umysłu kolejną dziedziną, w której silnie uwidacz-
nia się to, że zbyt radykalne dążenie do obiektywności jest szkodliwe, 
jest etyka oraz filozofia człowieka i rozumienie ludzkiej podmiotowości. 
Perspektywa zewnętrzna nie jest w stanie wyjaśnić niektórych fenomenów, 
zrozumiałych tylko od wewnątrz, na przykład istnienia wolności. Dlatego 
Nagel z naciskiem powtarza swoją tezę o niezupełności zewnętrznej per-
spektywy, jeśli chodzi o jej możliwości eksplanacyjne107. Zbytnia obiekty-
wizacja skutkuje również tym, że pojawia się „niebezpieczeństwo odmó-

104 T. Nagel, J. Searle, Why we are not computers, w: T. Nagel, Other minds, op. cit., s. 96–110.
105 O podobieństwie u Nagela i Searla w kwestii konieczności uwzględnienia subiektyw-

nego charakteru świadomości pisze m.in. R. Rorty; zob. R. Rorty, Świadomość, inten-
cjonalność i filozofia umysłu, tłum. S. Judycki, „Znak” 2006, nr 2, s. 69n. Zob. również 
T. Nagel, Świadomość a obiektywna rzeczywistość, tłum. S. Judycki, „Znak” 2006, nr 2, 
s. 73–80.

106 T. Nagel, Świadomość a obiektywna rzeczywistość, op. cit., s. 80.
107 Ibidem, s. 8.
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wienia subiektywnym odczuciom jakiejkolwiek roli w usprawiedliwieniu 
działania”108. W dziedzinie etyki i szeroko rozumianej filozofii człowieka 
jest również szczególnie widoczne, że wewnętrzna i zewnętrzna perspek-
tywa nie współistnieją w sposób bezkonfliktowy. Istnieje między nimi na-
pięcie, które jest źródłem wielu nierozstrzygalnych sporów i trudności do-
tyczących na przykład wiedzy, wolności, sensu życia109. 

Sytuacja jest skomplikowana również pod innymi względami, po-
nieważ nawet przy osiąganiu coraz większych obiektywizacji, czyli coraz 
bardziej bezstronnej perspektywy, podmiot cały czas jest zakotwiczony 
w swoim własnym, wewnętrznym punkcie widzenia110. Ponadto mamy tu 
do czynienia z pewnym paradoksem polegającym na tym, że zdarza się, 
iż te dwa punkty widzenia dają inny obraz świata. Czasami – mimo roz-
bieżności – nie następuje konflikt i jednostka jest w stanie zrozumieć i po-
godzić obie wizje świata. Tak jest na przykład w przypadku kolorów: po-
strzegamy kolorowe obiekty, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że 
są one efektem cech pierwotnych, które wpływają na ludzkie postrzeganie 
w subiektywny sposób111. Jednak w innych przypadkach dochodzi do kon-
fliktu, ponieważ wizje danego elementu rzeczywistości w poglądzie we-
wnętrznym i zewnętrznym są ze sobą sprzeczne. Dotyczy to takich zagad-
nień, jak wolna wola, która jest możliwa tylko w oglądzie wewnętrznym. 

108 Ibidem, s. 13.
109 Por. K. Rojek, Problem autonomii a perspektywa zewnętrzna w filozofii umysłu Thomasa 

Nagela, „Via Mentis” 2012, nr 1.
110 Obiektywna jaźń w pewnym sensie zawiera w sobie również wszystkie wewnętrzne 

punkty widzenia. Jednak pomimo tego nie jest ona w stanie dać pełnej odpowiedzi 
na pytanie, jak dana osoba może być właśnie mną. Nie jest możliwe udzielenie od-
powiedzi z perspektywy obiektywnej jaźni, tzn. „widoku znikąd”, ponieważ ten fe-
nomen może być dokonany wyłącznie z perspektywy wewnętrznej, czyli subiektyw-
nej i pierwszoosobowej. Por.: M. Pyka, Umysł i moralność w filozofii Thomasa Nagela, 
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/48 (dostęp: 
16 stycznia 2015); T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 171. 

111 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 107.
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Według Nagela, nie może być więc mowy o pełnej unifikacji, czyli teorii 
totalnej obejmującej oba punkty widzenia: „Zauważę jednak również, że 
w pewnych punktach zadowalająca integracja nie da się osiągnąć; sądzę, że 
w tych przypadkach nie należy przyznawać zwycięstwa żadnej ze stron, 
trzeba raczej pamiętać o przeciwstawieniu, nie tłumiąc żadnego z jego ele-
mentów”112. Jesteśmy więc skazani na „podwójne widzenie”, czyli dwie, 
nieredukowalne do siebie i częściowo sprzeczne wizje świata oraz siebie 
samych. Jedność i spójność perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej jest 
częściowo możliwa, a częściowo poza zasięgiem ludzkich możliwości113. 
Dlatego Nagel stwierdza, że w rozterkach człowieka jest „więcej prawdy 
niż we wszystkich proponowanych rozwiązaniach”114.

Należy również zwrócić uwagę, że używa on słowa „obiektywność” 
w dwóch znaczeniach115, bez wyraźnego ich rozróżnienia, co może pro-
wadzić do pewnego zamieszania terminologicznego: pierwsze znaczenie 
to obiektywność polegająca na prostym dystansowaniu się wobec per-
spektywy wewnętrznej, czyli obiektywność odbiegająca od perspekty-
wy wewnętrznej i nieobejmująca jej, ponieważ stanowi jej zaprzeczenie; 
natomiast drugie znaczenie to obiektywność, która cały czas obejmuje 
wewnętrzny punkt widzenia. Tę pierwszą Alan Thomas (za Jonathanem 
Dancym) określa jako kartezjańską, drugą – jako heglowską. Ostatni etap 
obiektywizacji „kartezjańskiej” obejmowałby wizję świata oderwaną od 
jakiekolwiek indywidualnej perspektywy, natomiast w obiektywności „he-
glowskiej” subiektywność jest „utrzymana, ale osadzona w innym kontek-
ście”116. O ile pierwszy model obiektywności jest adekwatny w takich na-
ukach, jak matematyka czy fizyka, o tyle zawodzi on w takich dziedzinach, 

112 Ibidem, s. 10.
113 Ibidem, s. 7.
114 Ibidem, s. 8.
115 Tak naprawdę w koncepcji Nagela można się doszukiwać jeszcze innych znaczeń 

obiektywności, natomiast w tym podrozdziale wyraźnie jawią się dwa z nich.
116 Zob. A. Thomas, Thomas Nagel, op. cit., s. 22. Zob. też: ibidem, s. 12–15.
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jak teoria umysłu czy etyka. Być może rozdzielenie tych dwóch rodzajów 
obiektywności mogłoby pomóc w odpowiedzi na pytanie, czym dokładnie 
różni się „widok znikąd” (view from nowhere) od „widoku zewsząd” (view 
from everywhere). Nie udało mi się znaleźć wyjaśnienia tej wątpliwości, cho-
ciaż natknęłam się na publikację Carol Rovane, która w pewnym sensie po-
ruszyła tę kwestię, stwierdzając, że koncepcja Nagela należy do tych teorii, 
które postulują „widok zewsząd”117. Nasuwa się myśl, że „widok znikąd” 
jest bardziej zbieżny ze wspomnianą tu obiektywizacją kartezjańską – abs-
trahującą od wszystkich punktów widzenia, a „widok zewsząd” z obiekty-
wizacją heglowską – uwzględniającą wszystkie punkty widzenia.

3. Znaczenie wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy dla teorii 
etycznej

3.1. Typologia racji

W filozofii Nagela powiązanie racji moralnych ze współwystępowa-
niem oraz nieredukowalnością i równoprawnością wewnętrznego i ze-
wnętrznego punktu widzenia ma znaczący wpływ na jego propozycje 
z zakresu etyki, ponieważ współistnienie dwóch perspektyw stanowi uza-
sadnienie występowania i wzajemnego równoważenia się różnych typów 
wartości i racji. Jeśli wewnętrzna i zewnętrzna perspektywa są równie real-
ne, równie niezastępowalne i konieczne w swoim współistnieniu, to ozna-
cza także prawomocność różnego typu racji – zarówno tych związanych 
z wewnętrzną, jak i zewnętrzną perspektywą. Co za tym idzie, koncepcja 
Nagela dotycząca współwystępowania i nieredukowalności dwóch per-
spektyw ma wyraźny wpływ na etykę w kontekście sporu między konse-
kwencjonalizmem a innymi koncepcjami. Nagel pisze następująco: 

117 Zob. C. Rovane, The metaphysics of relativism, Cambridge 2013, s. 84. 
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Ktoś, kto uznaje wymagania konsekwencjonalistyczne za nie do przyjęcia 
z powodu ich pretensji do dominacji nad jego własnym punktem widze-
nia, w naturalny sposób rozszerzy tę obiekcję na innych. Będzie skłaniał się 
ku jakiemuś generalnemu odejściu od konsekwencjonalizmu w imię tego, co 
ważne z punktu widzenia osoby, to zaś będzie stanowiło pewną inną etykę, 
nie zaś tylko opór wobec etyki. Ta inna etyka nie musi być mniej uniwersal-
na niż utylitaryzm, będzie jednak subiektywna w sposób, który jest obcy 
stanowiskom konsekwencjonalistycznym118.

Nie mamy tu więc do czynienia jedynie z sytuacją konfliktu własnych, 
partykularnych interesów z wymaganiami, które narzucałaby perspekty-
wa bezstronnego obserwatora. Mowa jest bowiem o interesach i – jak zo-
stanie wyjaśnione w dalszych częściach tekstu – racjach, które są zrelaty-
wizowane wobec danego podmiotu, ale które jednocześnie są rozumiane 
jako racje, które z formalnego punktu widzenia mogą dotyczyć każdego 
innego podmiotu. Zatem etyka, która w przeciwieństwie do konsekwen-
cjonalizmu uznaje istnienie innych interesów i racji niż bezosobowe, rów-
nież jest etyką uniwersalną i obiektywną w tym sensie, że istniejące intere-
sy i racje mają obiektywne uzasadnienie. Nagel wierzy w postęp moralny, 
jednak podkreśla, że nie może on polegać na stopniowym odchodzeniu od 
perspektywy wewnętrznej, aż do zastąpienia jej całkowicie bezosobowym 
punktem widzenia: „Racje działań muszą być racjami dla jednostek i mo-
żemy oczekiwać, że indywidualne perspektywy tak długo zachowają swą 
moralną doniosłość, dopóki będą istnieć różne jednostki ludzkie”119.

Pojęcie racji będzie nieco szerzej omówione w następnym rozdziale, 
jednak już w tym miejscu należy wyjaśnić, że może ono dotyczyć zarówno 
przekonań, jak i działań. W tym drugim przypadku mówimy o racjach do 
działania: „racje wskazują tu, że podjęcie działania jest słuszne, właściwe 
lub zasadne”120. W intuicyjny sposób są one rozumiane jako powody, dla 

118 T. Nagel, Pytania ostateczne, op. cit., s. 244n.
119 Idem, Widok znikąd, op. cit., s. 229.
120 M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy działać moralnie?, Warszawa 2010, s. 37.
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których warto lub należy podejmować określone działanie. Nagel dzieli ra-
cje do działania na kilka rodzajów, jako główne kryterium podziału stosu-
jąc relatywizację wobec działającego podmiotu. 

Racje podmiotowo neutralne charakteryzują się tym, że „nie zależą od 
szczególnej perspektywy i systemu preferencji podmiotu działającego”121. 
Obowiązują każdego z idealnie zewnętrznej perspektywy i odzwierciedlają 
pogląd, że wszystkie osoby są tak samo ważne. Zatem są to racje bezstronne: 
„Znaczy to, że każda osoba ma powód, żeby chcieć, aby to się zdarzyło”122. 
Związane są one z moralnym wymogiem promowania pewnych fundamen-
talnych wartości wspólnych wszystkim ludziom – przede wszystkim doty-
czy to dążenia do minimalizowania bólu i cierpienia. Teorie etyczne typu 
konsekwencjonalistycznego bazują właśnie na tego typu racjach. Natomiast 
inne propozycje etyczne biorą pod uwagę także racje względne wobec pod-
miotu, przy czym istotne jest to, że mają one również charakter obiektywny 
w tym sensie, że są intersubiektywnie zrozumiałe i zasługują na powszechne 
uznanie ich realności123. Omawiana koncepcja rozwijała się u Nagela stop-
niowo; w The possibility of altruism przekonywał on, że każda racja względ-
na ma swój odpowiednik w racji neutralnej124, ponieważ inaczej nie byłoby 
możliwe uznanie jej obiektywności (tzn. intersubiektywnego zrozumienia 
i uznania jej normatywnego charakteru)125. Jak zostało wspomniane, w swo-

121 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 208.
122 Ibidem, s. 188. Jest to więc jeszcze jeden sposób rozumienia obiektywności, zgodny 

z językiem naturalnym i potocznym rozumieniem tego słowa.
123 Ibidem, s. 186–187.
124 Por. „Nagel believes that he can demonstrate on such a basis [formal aspects of ra-

tional action – przyp. W.W] that no reason to act could be ultimately self-centered”; 
S. Darwall, Impartial Reason, Ithaca-London 1983, s. 18. Darwall w pewnym stopniu 
inspirował się rozważaniami Nagela zawartymi w The possibility of altruism, chociaż 
w odniesieniu do możliwości przeprowadzania bezstronnego rozumowania szukał 
własnej argumentacji.

125 „The thesis which I propose to defend is simply that the only acceptable reasons are 
objective ones; even if one operates successfully with a subjective principle, one must 
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ich późniejszych publikacjach Nagel opowiedział się za podziałem racji na 
neutralne i względne wobec podmiotu. Wyróżnia trzy rodzaje racji względ-
nych: racje autonomii, deontyczne i zobowiązania. 

Racje autonomii są najbardziej skrajną formą względności wobec pod-
miotu, ponieważ wyrażają osobiste interesy, plany i pragnienia. Dana jed-
nostka ma do nich prawo, jednak nie zobowiązują one innych osób, żeby 
je promować. Sztandarowym przykładem Nagela jest tu marzenie, aby 
wspiąć się na Kilimandżaro126. „Racje autonomii ograniczają nasze obo-
wiązki w służbie wartościom bezosobowym”127. Ich istnienie rozwiązuje 
problem nadmiernie wymagającej etyki, z którym muszą mierzyć się syste-
my etyczne typu konsekwencjonalistycznego, w których nawet jeśli uzna-
je się prawo jednostki do realizowania egoistycznych interesów, to czyni 
się to tylko dlatego, że stuprocentowe koncentrowanie się na promowa-
niu cudzych interesów nie jest w praktyce możliwe. Zatem o ile w koncep-
cjach typu konsekwencjonalistycznego niechętne dopuszczenie realizowa-
nia własnych interesów jest jedynie tolerowane, to w etyce proponowanej 
przez Nagela racje autonomii uzyskują własną wewnętrzną wartość.

Racje deontyczne wyrażają roszczenia do tego, aby nie być traktowa-
nym w nieodpowiedni sposób, a zatem „ograniczają działania, które w o l-
n o  nam podejmować w służbie wartości bezosobowych lub autonomicz-
nych”128. Uznanie ich prawomocności implikuje przyjęcie poglądu, że jest 
moralna różnica pomiędzy działaniem a zaniechaniem. Tylko wtedy moż-
na uzasadnić fakt, że pewnych czynności nie wolno wykonać względem ja-
kiejś osoby, nawet jeśli przyniosłyby one dobre skutki. Źródłem ograni-
czeń deontycznych jest „potencjalna ofiara, której prawa się chroni. Ale 
z uznania, że gwałcenie tych praw jest czymś złym, wynika ograniczenie 

be able to back it up with an objective principle yielding those same reasons as well as 
(presumably) others”; T. Nagel, The possibility of altruism, op. cit., s. 96.

126 Idem, Widok znikąd, op. cit., s. 204.
127 Ibidem, s. 202.
128 Ibidem.
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nakładane na każdą osobę, wymierzone przeciwko ich gwałceniu, nie zaś 
wymaganie, by starała się ona zminimalizować sumę naruszeń”129. Zatem 
racje deontyczne ściśle wiążą się z osobową relacją pomiędzy ludźmi i tym, 
jakie działania wobec innej osoby są niedopuszczalne130.

Trzeci typ racji Nagel nazywa racjami obowiązku, ale żeby nie mylić 
ich z deontycznymi, w literaturze wtórnej proponuje się nazywać je racja-
mi zobowiązań131. Dotyczą one relacji z ludźmi, z którymi daną osobę łą-
czą szczególne więzy – trwałe lub czasowe. Istnienie tych racji tłumaczy 
swoiste zobowiązania wobec pewnych osób lub grup: dzieci, współpracow-
ników itd. Pozwalają one uzasadnić szczególne preferencje, jakimi jednost-
ka powinna się kierować w swoich wyborach, i usprawiedliwiają specjalną 
troskę o najbliższych lub faworyzowanie interesów pewnych grup.

Chociaż Nagel nie opowiada się za istnieniem wszystkich wymie-
nionych typów racji w sposób kategoryczny, to uznanie ich współistnie-
nia pozwala uniknąć licznych problemów, do których prowadzi przyjęcie 
skrajnych stanowisk, takich jak konsekwencjonalizm lub etyka kantow-
ska. Jednak, jak łatwo zauważyć, współwystępowanie tych różnych typów 
racji wiąże się z nieuniknionym konfliktem i rozdarciem. Ponieważ mają 
one odmienny stosunek do perspektywy podmiotu, ów konflikt także jest 
pochodną tego pierwotnego napięcia pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną 
perspektywą.

Chociaż rozwinięcie koncepcji nieredukowalnych do siebie nawza-
jem racji podmiotowo względnych (wcześniej zwanych subiektywnymi) 
i neutralnych (wcześniej zwanych obiektywnymi) generalnie spotkało się 
z uznaniem, niektórzy filozofowie uważają, że wczesny pogląd Nagela był 
bardziej zasadny. Jednym z myślicieli, którzy krytykowali jego zmianę sta-

129 T. Nagel, Subiektywne i obiektywne, w: idem, Pytania ostateczne, op. cit., s. 245.
130 Pozostaje kwestią otwartą, w jakim stopniu można te racje rozszerzyć również na 

inne istoty żywe, które mogłyby być ich przedmiotami, choć nie podmiotami.
131 Taką nazwę stosuje M. Pyka. Zob. np.: idem, Działanie, moralność, podmiotowość, op. 

cit., s. 158, 185.
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nowiska, jeśli chodzi o pytanie, czy wartościom i racjom subiektywnym 
z konieczności muszą odpowiadać obiektywne, tak aby w ogóle mogły zo-
stać uznane za racje, jest David O. Brink132. Podaje on w wątpliwość zasad-
ność rozróżnienia subiektywnych i obiektywnych wartości (racji), które 
byłyby nieredukowalne do siebie nawzajem. Wcześniej, jak zostało wspo-
mniane, Nagel stwierdził, że racja subiektywna jest racją tylko wtedy, gdy 
może zostać przeformułowana jako racja obiektywna. Brink zwraca uwagę, 
że wszystkie wartości (racje) subiektywne można ostatecznie sprowadzić 
do pewnych ogólnoludzkich wartości i racji. Trudno nie zgodzić się z tym 
filozofem, że na przykład czyjąś osobistą chęć wspięcia się na szczyt góry 
można sprowadzić do bardziej ogólnej racji lub wartości życiowego osią-
gnięcia, wydaje się jednak, że nie niweluje to podstawowej różnicy, o której 
pisał Nagel. Wspinanie się na szczyt góry należy do ogólnego typu racji 
autonomii, charakteryzujących się tym, że nie zobowiązują innych do ich 
aktywnego promowania, i tym różnią się zasadniczo od racji, które ujaw-
niają się w sytuacji, gdy na przykład trzeba udzielić komuś pomocy w razie 
wypadku. Dlatego wydaje się, że obiekcja Brinka nie uderza w poprawność 
rozumowania Nagela, ponieważ fakt, że u podłoża każdego typu racji leżą 
pewne ogólnie rozpoznawane wartości, nie oznacza, że kategoria względ-
ności wobec podmiotu musi być iluzoryczna lub nieistotna.

Niektórzy filozofowie, nawiązując do typologii racji Nagela, swoją 
krytykę kierowali w odwrotnym kierunku, czyli podważali istnienie racji 
podmiotowo neutralnych. Na przykład Eric Mack argumentuje, że war-
tości133 ostatecznie zawsze są redukowalne do bycia wartością dla kogoś, 
a zatem są względne wobec podmiotu134. W odpowiedzi na tę argumenta-

132 D.O. Brink, Moral realism and the foundations of ethics, Cambridge 1989, s. 70–74, 273–
276. 

133 W swoim artykule Mack mówi o wartościach, a nie racjach, chociaż analizuje koncep-
cję Nagela, który koncentrował się na racjach.

134 Zob. np. E. Mack, Against agent-neutral value, „Reason Papers” 1989, nr 14, s. 76–85. 
Podobnie do Macka na racjach względnych koncentruje się np. R.J. Wallace, który 
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cję można, analogicznie do polemiki z Brinkiem, zauważyć, że nawet je-
śli faktycznie w pewnym sensie wartości lub racje są zawsze ostatecznie 
wartościami lub racjami dla kogoś135, to nie niweluje to faktu, że istnieją 
pomiędzy nimi pewne zasadnicze różnice. Aby dokładniej wykazać, czym 
różnią się od siebie poszczególne typy racji do działania, w tym miejscu 
warto nakreślić kilka dodatkowych aspektów, o których Nagel nie wspo-
minał w swoich analizach136. Wydaje się, że przedstawione poniżej uwagi 
wynikają wprost z definicji danych typów racji, chociaż niektóre z nich 
wykraczają poza rozważania Nagela lub inaczej akcentują pewne aspekty 
omawianych zagadnień.

Zacznijmy od racji autonomii, którym pragniemy nadać nieco więk-
sze znaczenie niż wynika to z interpretacji Marka Pyki, nawet jeśli jest ona 
zgodna z poglądami Nagela137. Potraktowanie propozycji amerykańskie-
go filozofa w sposób twórczy może polegać na uwzględnieniu niektórych 
aspektów, których on nie rozważa, lub na uznaniu większej wagi pewnych 
elementów omawianej teorii. Pyka podkreśla, że racje autonomii nie mają 
charakteru moralnego138. Wydaje się, że jest to stwierdzenie zbyt mocne, 
ponieważ można uściślić, że nie mają one charakteru moralnego, ale je-
dynie dla danej jednostki w tym zakresie, w jakim z nich w danej sytuacji 
korzysta. Natomiast twierdzimy tu, że mają one swoje miejsce nie tylko 

nawet nadał tytuł swojej książce w opozycji do koncepcji Nagela. Zob. J.R. Wallace, 
The view from here. On affirmation, attachment, and the limits of regret, Oxford 2013, s. 10.

135 Można uznać, że tak jest, ponieważ Nagel nie opowiada się za platonizmem w kwestii 
metafizyki wartości.

136 Uwagi znajdujące się w tym podtytule zostały częściowo zawarte przez mnie w arty-
kule: W. Wojtanowska, Próba analizy typologii racji Thomasa Nagela z uwzględnieniem 
kategorii archetypu, „Logos i Ethos” 2018, nr 2, s. 121–139.

137 Wydaje się, że M. Pyka w swojej interpretacji racji autonomii u Nagela nieco pomniej-
szył ich znaczenie. Nie polemizujemy tu jednak z nią, tylko opowiadamy się za poglą-
dem, że racje autonomii mają większe znaczenie, bez względu na to, czy interpretacja 
M. Pyki jest zgodna z intencją Nagela.

138 Zob. np. M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 292 i 307.
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w sferze racjonalności praktycznej, ale w całej dziedzinie racji moralnych. 
Wprawdzie nie zobowiązują innych do ich promowania, jednak stanowią 
normatywną ochronę korzystającego z nich podmiotu przed nadmierną 
ingerencją w jego prywatną sferę. W przeciwieństwie do racji deontycz-
nych chronią jednostkę nie tylko przed celowo wyrządzaną krzywdą, ale 
również przed nadmierną ingerencją lub manipulacją, nawet dokonywaną 
„dla jej dobra”. Chronią więc nie tylko przed zbyt wymagającą etyką kon-
sekwencjonalistyczną, ale również przed cudzymi planami i projektami, 
jeśli naruszają czyjąś prywatną przestrzeń. Zatem racje te nie mają charak-
teru moralnego, ale tylko w tym znaczeniu, że nie zobowiązują nikogo, by 
z nich korzystał.

Tak jak wszystkie typy racji, nie mają one charakteru absolutnego – 
oznacza to, że można sobie wyobrazić sytuację, w której inny typ racji uzy-
ska przewagę. Jednak stanowią one moralną ochronę przed paternalizmem 
i nadmiernymi próbami ingerencji w życie innych osób. Istotne, by poda-
jąc przykłady racji autonomii, nie skupiać się jedynie na tych odwołujących 
się do wartości „wyższych”, takich jak zostanie sławnym artystą – może 
to bowiem sugerować utożsamienie racji autonomii z wartościami perfek-
cyjnymi. Trzeba przyznać, że przykład samego Nagela (zdobycie szczytu 
Kilimandżaro) może takie utożsamienie sugerować. Tymczasem, skoro 
mają one wyrażać najbardziej wewnętrzną, indywidualną perspektywę, to 
oznacza, że mogą, ale nie muszą wyrażać wartości perfekcyjnych – mogą 
bowiem również wyrażać wartości hedoniczne lub jeszcze inne, w zależno-
ści od indywidualnych preferencji podmiotu. Uznanie, że racje autonomii 
mają szersze spektrum zastosowania niż tylko odniesienie do wartości wy-
sokich, nie odbiera im ważności, a wręcz przeciwnie, wydaje się, że dopiero 
wówczas są one adekwatnie opisane i dopiero wtedy staje się widoczne, jak 
ważną funkcję pełnią w życiu każdej jednostki.

Jeśli chodzi o racje obowiązku, to, jak już wspomniano, Marek Pyka 
zdecydował się zmienić terminologię i używać terminu „racje zobowią-



69Wprowadzenie do filozofii Thomasa Nagela

zań”. Jest to bardziej trafna nazwa niż „racje obowiązku” i – tak jak na-
zwa zaproponowana przez Nagela – podkreśla ich normatywny charakter. 
Jednocześnie wydaje się, że nie jest to jedyna możliwość, ponieważ ścisłe 
powiązanie przez Nagela tych racji z troską o rodzinę i najbliższe otocze-
nie podmiotu139 pozwala nazwać je na przykład „racjami więzi i blisko-
ści”. Wprawdzie taki termin o wiele dalej niż „racje zobowiązań” odbie-
ga od pierwotnej nazwy Nagela, jednak z drugiej strony wydaje się lepiej 
oddawać ich charakter i wyjaśnić naturę owych zobowiązań, dlatego w tej 
książce będę się posługiwać tymi określeniami zamiennie. Adekwatność 
terminu „racje więzi i bliskości” zostanie wykazana w ostatnim rozdziale, 
w którym powrócę do poszczególnych typów racji z uwzględnieniem szer-
szego kontekstu, w szczególności, gdy omawiana będzie rola emocji w pro-
cesach mentalnych – również w myśleniu praktycznym. 

Trudno zgodzić się z Nagelem w punkcie, w którym bierze on pod 
uwagę możliwość, że racje zobowiązań można ostatecznie sprowadzić do 
racji konsekwencjonalistycznych. Marek Pyka również wspomina o takiej 
opcji i nie zgłasza do niej wyraźnych zastrzeżeń140. Twierdzimy jednak, że 
to szczególnie racje zobowiązań nie są sprowadzalne do racji bezstronnych. 
Nie dotyczą one każdego, tylko wybranych osób, więc z definicji są stron-
nicze. Z tego punktu widzenia to raczej racje deontyczne, chociaż są swo-
iste, mają więcej wspólnego z racjami konsekwencjonalistycznymi w tym 
sensie, że traktują wszystkich równo i w jednakowy sposób. Chociaż jest to 
inny rodzaj bezstronności niż w przypadku racji konsekwencjonalistycz-
nych, przy racjach deontycznych również pojawiają się bezstronne reguły. 
Spójrzmy na typowy przykład: k a ż d e m u  cierpieniu trzeba przeciwdzia-
łać (racje konsekwencjonalistyczne), ale ż a d n e g o  człowieka nie można 
poświęcić w celu pobrania narządów, nawet gdyby miało to uratować dużą 
liczbę osób (racje deontyczne). 

139 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 202.
140 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 190–191.
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Warto zauważyć, że wszystkie typy racji podmiotowo względnych wy-
rażają określone prawa: do tego, aby nie być krzywdzonym nawet dla do-
bra innych (racje deontyczne), do tego, aby nie być krzywdzonym poprzez 
naruszanie naszej prywatnej sfery (racje autonomii), do tego, aby być trak-
towanym przez określone osoby w uprzywilejowany sposób (racje zobo-
wiązań). W związku z tym racje zobowiązań i deontyczne wyrażają prawa 
osób będących w określonej sytuacji „przedmiotem” tych racji, a racje au-
tonomii wyrażają prawa osób będących w jakiejś sytuacji korzystającymi 
z nich podmiotami141.

Typologia racji Nagela jest przez niego samego traktowana raczej jako 
ostrożna propozycja niż kategoryczne twierdzenie. Tym, co może prze-
konać do przyjęcia poglądu, że jego intuicje są w ogólnym zarysie prawi-
dłowe, jest fakt, że skoncentrowanie się tylko na jednym typie racji, jak to 
ma miejsce w konsekwencjonalizmie lub w kantyzmie, prowadzi do nieak-
ceptowalnych, absurdalnych konsekwencji. Skupienie się tylko na racjach 
bezstronnych prowadzi między innymi do niedopuszczalnej kalkulacji zy-
sków i strat, a w ekstremalnej formie do tego, że „nikt nie może czuć się 
bezpieczny”142, co jest związane między innymi z zasadą „cel uświęca środ-
ki”. Ze względu na popularne ostatnio próby łagodzenia stanowisk uty-
litarystycznych (czy szerzej: konsekwencjonalistycznych) warto odwołać 
się do interesujących uwag na ten temat Bernarda Williamsa143. Odnosząc 
się do tego zjawiska, zauważa on, że tak naprawdę jest to teoria nieakcepto-
walna nawet dla samych utylitarystów. Williams twierdzi, że nawet utyli-
taryści nie są konsekwentnie zwolennikami utylitaryzmu, co przejawia się 
w rozmaitych próbach doprowadzenia stanowiska utylitarystycznego do 
jakiejś akceptowalnej formy. W takich przypadkach jednak zawsze można 

141 Zob. też W. Wojtanowska, Próba analizy typologii racji Thomasa Nagela z uwzględnieniem 
kategorii archetypu, op. cit.

142 Zob. np. T. Nagel, Equality and partiality, op. cit., s. 148–149. 
143 B. Williams, Moralność. Wprowadzenie do etyki, tłum. M. Hernik, Warszawa 2000, 

s. 130.
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zapytać, czy to na pewno nadal jest utylitaryzm (lub szerzej: konsekwen-
cjonalizm)144.

Z kolei kantyzm prowadzi do nadmiernego usztywnienia reguł oraz 
oderwania etyki od zdrowego rozsądku i zanegowania w niej roli uczuć. 
Nieuwzględnienie zaś racji autonomii i racji więzi pozbawia ludzi tego, co 
dla nich najważniejsze, i co sprawia, że życie nabiera dla nich sensu i dodat-
kowej wartości. 

3.2. Pluralizm etyczny

Chociaż elementy pluralizmu można odnaleźć w różnych koncep-
cjach etycznych, za jego głównego przedstawiciela uważany jest Isaiah 
Berlin. Jego pogląd można dobrze zilustrować, przytaczając następujący 
fragment:

Pojęcie ostatecznego rozwiązania, doskonałej całości, w której zgodnie 
współistnieją wszystkie dobre rzeczy, wydaje mi się nie tylko nieosiągal-
ne – byłby to truizm – lecz również niespójne myślowo, nie pojmuję bo-
wiem, co oznaczałaby taka harmonia. […] Powiem więc tylko, że ci, któ-
rzy spoczywają na owych wygodnych łożach dogmatu, są ofiarami własnej 
krótkowzroczności z klapkami na oczach, mogącymi przynieść zadowole-
nie, ale niesprzyjającymi zrozumieniu, co to znaczy być człowiekiem145.

Wobec racjonalnej nierozstrzygalności konfliktów moralnych Berlin 
uważa, że można jedynie szukać sposobów na łagodzenie cierpienia: 

144 O ile w przypadku utylitaryzmu reguł dosyć łatwo można wykazać, że stanowisko to 
jest po prostu „utylitaryzmem ze zwiększoną skutecznością”, o tyle nie jest to już tak 
jednoznaczne np. w koncepcji J.L. Mackiego, która została przez niego nazwana uty-
litaryzmem reguł–praw–obowiązków–dyspozycji, lub w koncepcji S. Harrisa, który 
przyjmuje, że ostatecznym celem jest dobrostan ludzi, ale rozumiany w sposób bar-
dzo szeroki, uwzględniający takie wartości, jak np. sprawiedliwość czy godność (obie 
koncepcje są wspomniane w drugim rozdziale, punkt 1.2. Nagel wobec teorii błędu).

145 I. Berlin, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, tłum. M. Pietrzak-Merta, M. Tański, 
Warszawa 2004, s. 12. 
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„Lecz kolizje, nawet jeżeli nie da się ich uniknąć, można próbować łago-
dzić. Można wszak równoważyć roszczenia, można zawierać kompromisy: 
w konkretnych sytuacjach nie każde żądanie ma równą siłę”146. 

Pod wieloma względami pluralizm etyczny Nagela jest zbieżny z kon-
cepcją Berlina, chociaż uderzającą różnicą pomiędzy nimi w szerszym 
kontekście jest to, że Berlin starał się unikać twierdzeń metafizycznych 
i wiązania etyki z metafizyką. U Nagela od samego początku przewijają 
się wątki z różnych dziedzin filozofii, a metafizyka odgrywa w nich istotną 
rolę. Innym ważnym przedstawicielem pluralizmu jest John Rawls, cho-
ciaż trudno ustalić, jaki był dokładnie jego wpływ na Nagela w tej kwestii. 

Pluralizm etyczny oznacza pogląd, że racje (dla Nagela również warto-
ści) nie są ustrukturyzowane, czyli nie tworzą jednego, spójnego systemu. 
Nagel argumentuje, że nie jest możliwe, aby go utworzyły, ponieważ nie 
pochodzą one z jednego źródła – przeciwnie, są one rezultatem różnych 
możliwych punktów widzenia, co skutkuje tym, że brakuje niezawodnych 
sposobów rozstrzygania w obliczu pojawienia się skomplikowanych kon-
fliktów. Marek Pyka kwalifikuje stanowisko Nagela jako pluralizm racji, 
ale proponuje również określenie „szeroki pluralizm”147. Ta druga nazwa 
wydaje się bardziej adekwatna, ponieważ jest bardziej pojemna, a plura-
lizm Nagela dotyczy zarówno racji, jak i wartości. Można to wykazać, po-
wołując się na jego esej Rozbicie dziedziny wartości148, który potwierdza, że 
jego koncepcja jest koncepcją pluralizmu. Nagel mówi w nim, że przyczy-
ną nieusuwalnych konfliktów i braku możliwości stworzenia jednolitego 
systemu jest pochodzenie wartości z różnych źródeł. Wymienia pięć ty-
pów wartości i dostrzega, że konflikt może wystąpić zarówno w ramach 
jednego typu, jak i pomiędzy wartościami należącymi do różnych typów. 
W uproszczeniu można powiedzieć, że wyszczególnia on następujące typy 

146 Ibidem, s. 15; zob. też s. 45.
147 Zob. np. M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 291.
148 T. Nagel, Rozbicie dziedziny wartości, w: idem, Pytania ostateczne, op. cit., s. 161–176.
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wartości: a) obowiązki wobec bliskich; b) prawa do pewnych swobód lub 
nietykalności; c) użyteczność; d) wartości perfekcyjne; e) własne projek-
ty i przedsięwzięcia149. Analizy pluralizmu wartości u Nagela można zna-
leźć w różnych publikacjach należących do tzw. literatury wtórnej150. Dla 
uproszczenia będę posługiwać się w dalszej części tekstu jednowyrazowym 
określeniem „pluralizm”.

Alan Thomas, autor pierwszej książki poświęconej Nagelowi, przy-
pisuje mu wahanie się pomiędzy pluralizmem a teorią hybrydową i uzna-
je, że ostatecznie opowiedział się on po stronie tej drugiej151. Wydaje się, 
że interpretacja Marka Pyki jest bardziej przekonująca, co nie znaczy, że 
sprawa jest jednoznaczna i że interpretacja Thomasa była wynikiem błę-
du. W tekstach Nagela można się bowiem dopatrzyć kilku alternatywnych 
poglądów na ten temat, przy czym każdy z nich został wyłożony w spo-
sób fragmentaryczny, skrótowy i ostrożny. Ponadto różne interpretacje 
poglądu Nagela w tej kwestii wynikają z tego, że faktycznie czyni on pe-
wien krok w stronę teorii hybrydowej. Dlatego na przykład zajmująca się 
pluralizmem wartości Beata Polanowska-Sygulska zalicza go do przedsta-
wicieli pluralizmu łagodnego, którzy „wyrażają większy optymizm co do 
możliwości integrowania rywalizujących wartości”152. Koncepcję Nagela 
sytuuje ona blisko teorii Jamesa Griffina, który został przez nią zaklasyfi-

149 Choć nie można mówić o prostym przełożeniu wartości na racje, w pewnym ogól-
nym zakresie takie powiązanie istnieje. Typ a) odpowiada racjom zobowiązań, typ 
b) racjom deontycznym, typ c) racjom utylitarnym (bezstronnym), typ e) racjom 
autonomii. Trudność stanowią racje perfekcyjne (typ d), ponieważ mogą się one wy-
rażać w racjach autonomii, ale mogą stanowić również swoiste dobro wspólne. Por. 
M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit. 167–168.

150 Zob. np. J. Jacobs, Dimensions of moral theory. An introduction to metaethics and moral psy-
chology, Malden 2002, s. 14. Jacobs powołuje się na różne źródła wartości w koncepcji 
Nagela („multiple fundamental sources of value”).

151 A. Thomas, Thomas Nagel, op. cit., s. 163–206. 
152 B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Kraków 

2008, s. 90.
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kowany jako przedstawiciel pluralizmu, chociaż w wersji słabej. Jak pisze 
Polanowska-Sygulska:

Ten wariant pluralizmu […] dystansuje się od przekonania o istnieniu war-
tości nadrzędnej, umiejscowionej na szczycie uporządkowanej hierarchii, 
uznając istnienie wielości różnorodnych wartości; niemniej jednocześnie 
obstaje przy ich porównywalności, głosząc tym samym racjonalną roz-
strzygalność zachodzących między nimi konfliktów153.

Poglądy Nagela i Griffina są pod tym względem podobne, ale nie toż-
same, ponieważ Nagel niejednokrotnie pisze o niewspółmierności warto-
ści, a ten aspekt pluralizmu jest w znacznym stopniu złagodzony w kon-
cepcji Griffina.

Czytając teksty Nagela, można wyodrębnić kilka jego twierdzeń na 
temat określania relacji pomiędzy wartościami. Każde z nich wyraża pew-
ne intuicje, przy czym pojawia się problem ich wzajemnej koherentności. 
Wydaje się, że można zrekonstruować przynajmniej cztery poglądy Nagela 
na ten temat, które się uzupełniają i jednocześnie stawiają przed pytaniem 
o ich wzajemną spójność:

a)  Pewne wartości i racje stoją wyżej od innych – na przykład „życie 
moralne” rozumiane całościowo stoi wyżej niż „życie pomyślne”. 
Ponadto racje deontyczne ze swojej natury ograniczają wartości 
utylitarne154 – gdyby ich nie ograniczały, byłyby do nich sprowa-
dzalne, a zatem de facto nie istniałyby jako odrębny, niezależny typ 
racji.

b)  Wartości jednak nie tworzą nienaruszalnego systemu, ponieważ 
w sytuacjach granicznych, na przykład zagrożenia życia całej ludz-

153 Ibidem, s. 257.
154 Zob. np. „Tytułem interpretacji można o nich powiedzieć tyle, że przedstawiają jakiś 

wyższy stopień moralnej nienaruszalności niż zasady, byśmy czynili wszystko, co tyl-
ko zminimalizuje naruszenia praw. Gdybyśmy bowiem mieli kierować się taką zasa-
dą, to naruszenie czyjegoś prawa nie zawsze byłoby złe”; T. Nagel, Równość, w: idem, 
Pytania ostateczne, op. cit., s. 145.
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kości, nawet najsilniejsze wartości deontyczne ulegają sile wartości 
utylitarnych. 

c)  Często okazuje się, że wartości są niewspółmierne i nie można po-
dać jedynie słusznego rozwiązania dylematów moralnych. 

d)  W dramatycznych sytuacjach, ale też w różnych mniej dramatycz-
nych konfliktach wartości, bez względu na naszą decyzję i tak zmu-
szeni jesteśmy do wybrania pewnego zła. Realizując jedną wartość, 
zmuszeni jesteśmy dokonać działania przeciwko innej, często tak 
samo ważnej lub niewspółmiernej. Dokonanie tego wyboru nie 
kończy się samozadowoleniem, lecz poczuciem bezsilności wobec 
zła, na które tak czy inaczej jesteśmy skazani – „na które skazuje 
nas świat”. 

Pierwszy punkt sugeruje pewną hierarchię wartości, która jednak ist-
nieje tylko prima facie. Gdyby wskazywał on na sztywno obowiązującą 
hierarchię, to wówczas koncepcja Nagela spełniałaby warunki teorii hy-
brydowej (choć w innym znaczeniu niż funkcjonujące, techniczne rozu-
mienie tego słowa). Kilka kwestii jednak warto dookreślić. Zauważmy, że 
stwierdzenie, iż życie moralne zasadniczo stoi wyżej niż życie pomyślne, 
nie budzi naturalnego sprzeciwu tylko w dosyć wyrazistych przypadkach – 
a mianowicie takich, kiedy przez pomyślność rozumiemy jedynie wartości 
związane z wygodą lub zabezpieczeniem materialnym. Jeśli w ludzką po-
myślność włączymy też realizację innych fundamentalnych potrzeb, takich 
jak potrzeba godności, szacunku czy sprawiedliwości, to powyższe stwier-
dzenie nie tylko przestaje być oczywiste, ale staje się wręcz nieakceptowal-
ne, a nawet niezrozumiałe. Ma ono sens jedynie przy znacznie zawężonym 
rozumieniu pomyślności. Kluczową kwestią jest więc definicja życia po-
myślnego. Im bardziej będzie ona uproszczona, tym łatwiej o konflikt po-
między życiem „pomyślnym” a życiem „moralnym”.

Jeśli chodzi o uznanie znaczenia i dużej wagi racji deontycznych, jest 
to istotny i dobrze znany rys rozważań Nagela. W swoich publikacjach 
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filo zof podaje rozmaite przykłady mające ukazać ich nieiluzoryczny cha-
rakter. Chociaż nie przedstawia ich rozbudowanej systematyzacji, to pisze, 
że przejawiają się one między innymi w „prawach do określonych swobód 
czy do osobistej nietykalności i do wolności od przymusu”155. Oznacza to 
istnienie różnych moralnych zakazów: 

zabijania, ranienia, pozbawiania wolności, grożenia, torturowania, zmu-
szania, rabowania; zakazy narzucania jednostce pewnych poświęceń, będą-
cych jedynie środkiem do jakiegoś celu [obowiązujące niezależnie od tego, 
czy cel jest dobry – przyp. W.W.]; a także być może szczególny wymóg bez-
pośredniości, ze względu na który odległe cierpienie jest czymś tak różnym 
od cierpienia w tym samym pokoju156.

Do racji deontycznych należy też na przykład dotrzymywanie obiet-
nic i zakaz kłamstwa oraz respektowanie woli zmarłego. Zatem nasuwa się 
myśl, że prawa wynikające z tych racji mogą dzielić się na rozmaite pod-
typy, te zaś mogą mieć różną wagę i siłę obowiązywania. To z kolei rodzi 
pytania: które z nich, w jakim stopniu i w jakich sytuacjach mają przewagę 
nad racjami konsekwencjonalistycznymi? Zagadnienie to zostanie nieco 
szerzej omówione w czwartym rozdziale, w którym analizowana będzie 
problematyka ważenia racji.

O sytuacjach, w których dochodzi do przewagi racji konskwencjona-
listycznych, mówi między innymi przywołany powyżej punkt b). Nagel 
przeprowadza wstępny namysł nad różną siłą obowiązywania racji deon-
tycznych, koncentrując się na badaniu sytuacji bardzo trudnych, poważ-
nych i tragicznych. Nie rozważa on natomiast przypadków, w których 
mamy do czynienia z racjami deontycznymi o niewielkiej wadze. Dlatego 
wydaje się, że również ten obszar deontologii zasługuje na głębsze zbada-
nie. Natomiast w kontekście rozważań Nagela nad problematyką wojenną 
warto wspomnieć, że wnikliwie analizuje on zasadę podwójnego skutku, 

155 Ibidem, s. 162.
156 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 215.
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która ma duże znaczenie dla zrozumienia istoty wymogów deontycznych. 
Chodzi tu o rozróżnienie tego, co się czyni, i nieumyślnego (choć być może 
przewidzianego) powodowania określonych skutków157. Nagel nie odrzu-
ca tej zasady, chociaż pokazuje związane z nią trudności. W swojej propo-
zycji mającej charakter „hipotezy roboczej” przyjmuje zasadę podobną do 
zasady podwójnego skutku, polegającą na „rozróżnieniu pomiędzy tym, 
co ludziom czynimy, a tym, co się im jedynie przydarza w rezultacie tego, 
co czynimy”158. 

Jeśli chodzi o stwierdzenie mówiące o niewspółmierności wartości, za-
warte w punkcie c), to można uznać, że podaje ono najbardziej charaktery-
styczną cechę pluralizmu wartości czy też jego najbardziej typową postać. 

Natomiast ostatnią interpretację rozważań Nagela, omówioną w punk-
cie d), akcentuje między innymi Derek Parfit159. Być może jednak jego ro-
zumienie ustaleń autora Pytań ostatecznych jest zbyt mocne. Twierdzi on, że 
w sytuacji konfliktu racji moralnych jednostka, która staje przed trudnym 
wyborem, według Nagela jest zmuszona wybrać niesłusznie, ponieważ nie 
jest w stanie zrealizować wszystkich powinności. Parfit jednocześnie za-
uważa, że błąd Nagela polega na tym, że nie odróżnia on dwóch rodzajów 
powinności (ogólnej oraz odnoszącej się do danej sytuacji) lub nie bierze 
pod uwagę tego, że powinność zakłada możność. Być może jednak rozwa-
żania Nagela można zinterpretować w sposób łagodniejszy – jako odmo-
wę ignorowania faktu, że czasami nie jesteśmy w stanie uniknąć wpływu 
na powstanie jakiegoś zła, i realność tej sytuacji sprawia, że mamy świado-
mość swojego udziału w nim, co powoduje poczucie tragizmu. Jesteśmy 
w związku z tym skazani na zło, pomimo podjęcia przez nas największych 
wysiłków, aby go uniknąć. Jeżeli nawet uznamy, że nie jesteśmy winni, czy-
li nie jesteśmy odpowiedzialni za zło moralne, to i tak świadomość zła, któ-

157 Ibidem, s. 79.
158 Ibidem, s. 80.
159 D. Parfit, Racje i osoby, tłum. W.M. Hensel, M. Warchala, Warszawa 2012, s. 57n.
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re stało się naszym udziałem, powoduje w nas rozdarcie. Nie mamy żadnej 
szansy na osiągnięcie tego, co chcemy. A chcemy osiągnąć zarówno to, by 
postępować słusznie, jak i to, by w rezultacie naszego działania nie powsta-
ło zło. Próba pogodzenia stanowiska deontologicznego (należy postępo-
wać słusznie, pewnych rzeczy nie wolno robić bez względu na skutek) wraz 
z uznaniem istotności skutków postępowania i pragnieniem uniknięcia zła 
powoduje, że nigdy nie możemy być usatysfakcjonowani swoimi działania-
mi – zawsze będziemy czuć się źle. To swoiste poczucie tragizmu związane 
jest z uznaniem prawdziwości stanowiska pluralizmu. Jest to jednocześnie 
odmowa akceptacji teorii, które przedstawiają gotową hierarchię wartości 
i pretendując do rozwiązania wszystkich problemów etycznych, uprasz-
czają wiele zagadnień w taki sposób, aby udało się je „wpasować” w skon-
struowaną koncepcję.

Jak wspomniano, Alan Thomas uważa, że idea niewspółmierno-
ści została przez Nagela zarzucona na rzecz przyjęcia teorii hybrydowej, 
w której zarysowane są wzajemne relacje i hierarchia wartości. Można by 
próbować zgodzić się z tym stanowiskiem i uniknąć problemu niespój-
ności w teorii Nagela, uznając, że jego poglądy w tej kwestii uległy pewnej 
ewolucji. Powstaje jednak pytanie, czy takie wyjście nie jest zbyt łatwe. Po 
pierwsze, Nagel w żadnym miejscu jednoznacznie nie wycofał się z poglą-
du wyrażonego w eseju Rozbicie dziedziny wartości. Po drugie, co ważniejsze, 
owo rozbicie dziedziny wartości jest ściśle związane ze współistnieniem 
perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej, i tak samo jest w przypadku ra-
cji – nawet jeśli podział wartości nie jest w łatwy sposób przekładalny na 
racje. Zróżnicowanie typów racji ma zatem również aspekt podmiotowy; 
jak zauważa Marek Pyka, w koncepcji Nagela położony jest nacisk na to, 
że „ze swej natury jesteśmy zdolni jednocześnie patrzeć na świat z kilku 
różnych punktów widzenia”160. Napięcie i rozdarcie pojawia się u Nagela 

160 M. Pyka, U źródeł szerokiego pluralizmu. Etyka deontologiczna wobec konsekwencjonalizmu, 
w: J. Ziobrowski (red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, Warszawa 2013, s. 301.
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na każdym poziomie ludzkiej egzystencji i refleksji, więc wydaje się zro-
zumiałe, że dotyka również omawianych zagadnień. Być może mamy tu 
do czynienia ze specyficznym rozumieniem pluralizmu w tym sensie, że 
niewspółmierność pewnych wartości względem siebie nie oznacza, że nie 
wchodzą one ze sobą w żadne relacje. Ponadto brak istnienia struktury hie-
rarchicznej obejmującej całokształt sfery aksjologicznej nie musi oznaczać, 
że nie tworzą się bardziej lokalne struktury hierarchiczne lub quasi-hierar-
chiczne161, w ramach których nie występuje niewspółmierność. A zatem 
może być tak, że to intuicje Nagela dotyczące dużego stopnia złożoności 
dziedziny aksjologicznej powodują trudności w jednoznacznym zakwali-
fikowaniu jego propozycji jako pluralizm lub teoria hybrydowa. Za tym 
pierwszym terminem niewątpliwie przemawia fakt, że „teoria hybrydo-
wa” stała się już pewnym pojęciem technicznym, które stosowane jest do 
określonych rodzajów konsekwencjonalizmu162, więc użycie go w innym 
znaczeniu musiałoby być za każdym razem poprzedzane wyjaśnienia-
mi. Pluralizm wydaje się terminem bardziej elastycznym, nieobciążonym 
utrwalonym w literaturze znaczeniem technicznym.

O tym, że pomimo świadomości nieusuwalnego konfliktu i rozdarcia 
między tymi perspektywami Nagel uważa, iż można i należy owo napięcie 
łagodzić, wspomina również Dale Jamieson. Wydaje się jednak, że – tak 
jak Alan Thomas – interpretuje on myśl Nagela bardziej optymistycznie, 
niż wynika to z pism samego filozofa. Jamieson czyni bowiem następującą 
uwagę: „Thomas Nagel idzie dalej, gdy pisze, że obiektywność potrzebuje 
subiektywnego materiału do pracy i istnieje granica tego, jak daleko mo-
żemy wyjść poza siebie bez tracenia kontaktu z tym niezbędnym materia-

161 Przez quasi-hierarchiczność rozumiem tu hierarchiczność z obniżoną kategoryczno-
ścią, czyli np. dana wartość stoi wyżej w hierarchii od innej pod względem…, albo 
pod warunkiem, że…, lub w określonych kontekstach, lub ze względu na to, że…, itd.

162 Por. M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 326.
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łem. […] najlepsza moralność byłaby harmonizacją tych perspektyw”163. 
Wydaje się, że w przypadku istnienia tak fundamentalnego i nieusuwalne-
go rozdarcia trudno o prawdziwą harmonię; lepiej mówić o „harmonizo-
waniu” jako pewnym procesie, który jednak nigdy nie może zostać nie tyl-
ko zakończony, ale również w pełni zoptymalizowany, co wynika z samej 
definicji pluralizmu.

163 „Thomas Nagel goes further when he writes that objectivity needs subjective material 
to work on and there is a limit of how far outside ourselves we can go without losing 
contact with this essential material. […] the best morality would be one that »harmo-
nizes« these perspectives”; D. Jamieson, Is there progress in morality? „Utilities” 2002, 
t. 14, nr 3, s. 326.



Rozdział II  
Realizm etyczny i obiektywność etyki

1. Realizm racji i kognitywizm etyczny Nagela

1.1. Realizm etyczny

Jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, racje mogą doty-
czyć przekonań lub działań i są to dwie odrębne dziedziny. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w kwestii „wiedzy etycznej” Nagel jest zwolenni-

kiem kognitywizmu etycznego i uważa, że stwierdzeniom wartościującym 
przysługuje wartość prawdy lub fałszu. Zatem przekonania wartościują-
ce oraz związane z nimi stwierdzenia na temat racji do działania nie są od 
siebie całkowicie niezależne, chociaż Nagel nie rozważa głębiej tej relacji. 
Problematyka ta częściowo wiąże się z omawianym nieco dalej stosunkiem 
racji do wartości.

Przy omawianiu realizmu racji do działania należy zwrócić uwagę 
na powszechne w filozofii rozróżnienie racji normatywnych (uzasadnia-
jących) i psychologicznych (wyjaśniających). Rozróżnienie to pozwa-
la zapobiec poczuciu konsternacji w momencie napotkania w rozważa-
niach Nagela zarówno stwierdzenia, że coś nie może być racją działania, 
jak i konstatacji, że zła racja również jest racją. Nagel nie wprowadza ich 
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precyzyjnego terminologicznego rozróżnienia, chociaż posługuje się oby-
dwoma tymi sposobami rozumienia racji, rozważając ich wzajemne rela-
cje1. O kontekście wyjaśniającym mówimy, gdy – zgodnie z nazwą – chce-
my wyjaśnić działanie lub chęć działania podmiotu, a więc w kontekście 
wyjaśniania pochodzenia motywacji. Natomiast w przypadku racji uza-
sadniających chodzi o to, aby podać dobry powód będący odpowiednim, 
normatywnym uzasadnieniem działania. Oczywiście, w przypadku zagad-
nień etycznych kluczowe znaczenie mają racje uzasadniające. Dla idealnie 
racjonalnego podmiotu racje uzasadniające byłyby tożsame z wyjaśniają-
cymi, choć nadal mogłyby być rozróżniane jako używane w innym kontek-
ście2. Racje działania można określić – w mniej sformalizowanym języku 
i w najogólniejszym ujęciu – jako powody do podjęcia pewnego działania3. 
Jak zauważa Marek Pyka, w tym terminie szczególnie uwidacznia się prak-
tyczny wymiar filozofii, ponieważ dotyczy on działającego podmiotu oraz 
sytuacji, w której musi on podjąć określoną decyzję. Racje to „wszystkie 
czynniki i okoliczności”4, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowa-
niu decyzji. Mówiąc ściślej, wszystkie brane pod uwagę czynniki to racje 
prima facie. W drugim znaczeniu racja do określonego działania dotyczy 
już podjętej decyzji, w której stwierdzamy, że w danej sytuacji mamy rację, 
aby coś zrobić i (być może) decydujemy się na to działanie. 

Zagadnienia te będą omawiane szerzej w trzecim i czwartym rozdzia-
le, ponieważ wiążą się one również z problematyką motywacji. Jednak już 
tutaj należy podkreślić, że chociaż w tej koncepcji podmiot rozpoznaje ra-

1 Zob. T. Nagel, Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Warszawa 1997, s. 174.
2 Por. J. Lenman, Reasons for Action: Justification vs. Explanation, http://plato.stanford.

edu/entries/reasons-just-vs-expl/ (dostęp: 16 stycznia 2015).
3 Por. M. Pyka, U źródeł szerokiego pluralizmu. Etyka deontologiczna wobec konsekwencjo-

nalizmu, w: J. Ziobrowski (red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, Warszawa 2013, 
s. 295–317.

4 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela, Kraków 
2016, s. 21.
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cje w konkretnej sytuacji, to Nagel nie jest zwolennikiem partykularyzmu. 
W przeciwieństwie do takich filozofów, jak na przykład Jonathan Dancy, 
myśliciel ten podkreśla, że racje mają charakter uniwersalny – to oznacza, że 
byłyby racjami również dla innych podmiotów, które znalazłyby się w ana-
logicznej sytuacji. Marek Pyka kładzie nacisk na to, że w przypadku kon-
cepcji Nagela mamy do czynienia z wymogiem podwójnej uniwersalności – 
w odniesieniu do innych osób oraz do perspektywy czasowej i podobnych 
sytuacji dla tego samego podmiotu5. Można dodać, że jeśli chodzi o racje au-
tonomii, to wymóg uniwersalności obowiązuje tylko wówczas, gdy zostanie 
przeformułowany w ten sposób, że określone racje autonomii dla każdego 
podmiotu (oraz tego samego podmiotu) w podobnej sytuacji mogłyby być 
racjami, gdyby miał on takie pragnienie. Natomiast jeśli chodzi o inne oso-
by wchodzące w relacje z podmiotem realizującym racje autonomii, to obo-
wiązuje ich ten wymóg w postaci nakazu „nieprzeszkadzania”. Omawiana 
kwestia wiąże się z uwagami, które zostały przeze mnie dodane do charakte-
rystyki poszczególnych typów racji w poprzednim rozdziale.

Do rozpropagowania pojęcia racji do działania w znacznym stopniu 
przyczyniła się pierwsza książka Nagela The possibility of altruism, która zo-
stała wydana w roku 1970. John Broome określił ją jako punkt zwrotny 
w filozofii moralnej, ponieważ dzięki niej pojęcie racji do działania znala-
zło się w centrum debaty etycznej w filozofii anglosaskiej6. Definicja racji 
do działania, którą Nagel wprowadził w The possibility of altruizm, charak-
teryzuje się dużym stopniem ogólności i formalizmu: „Każda racja jest 
predykatem R, takim że dla wszystkich osób p i wydarzeń A, jeśli R jest 
prawdziwe o A, to p ma rację prima facie, by promować A”7. A więc jeśli ja-
kieś działanie A jest w interesie p, to p ma rację prima facie, aby promować 
działanie A. Nagel podaje konkretny przykład: uskoczenie przed nadjeż-

5 Zob. ibidem, s. 71. 
6 J. Broome, Motivation, „Theoria” 2009, t. 75, s. 79–99.
7 T. Nagel, The possibility of altruism, Princeton 1979, s. 47.
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dżającym samochodem jest w moim interesie, a więc mam rację, aby przed 
nim uskoczyć8. Podaje on przykład zachowania roztropnego w tym miej-
scu swojej publikacji, gdzie wprowadza pojęcie racji do działania, zatem 
już na samym początku rozwaga jest dla niego najprostszym, modelowym 
przykładem stosowania rozumowania praktycznego. 

Koncepcja Nagela mieści się w nurcie realizmu etycznego (w aspek-
cie ontologicznym) oraz kognitywizmu (w aspekcie epistemologicznym). 
W Widoku znikąd pisze on: „Normatywny realizm to pogląd, zgodnie 
z którym zdania podające racje naszych działań mogą być prawdziwe lub 
fałszywe niezależnie od tego, co nam się wydaje, i możemy mieć nadzieję, 
że odkryjemy prawdę, wykraczając poza zjawiska i poddając je krytycznej 
ocenie”9. Nagel pisze też w tym samym miejscu: „Nie wierzę, że prawda 
o tym, jak powinniśmy żyć, może radykalnie wykraczać poza naszą zdol-
ność do jej odkrycia”10. Prawdy etyczne są zatem niezależne od ludzkiego 
umysłu, co odróżnia realizm etyczny od konstruktywizmu11, preskrypty-
wizmu12 czy innych koncepcji antyrealizmu etycznego.

8 Ibidem, s. 90n.
9 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 169n. W Mind and cosmos Nagel wyraża tę myśl nie-

co innymi słowami, ale sens jego wypowiedzi jest podobny: realizm etyczny polega 
na tym, że „nasze odpowiedzi starają się odzwierciedlać prawdę ewaluacyjną i mogą 
być poprawne lub błędne przez odniesienie do niej” („our responses try to reflect the 
evaluative truth and can be correct or incorrect by reference to it”); T. Nagel, Mind 
and cosmos: why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false, 
New York–Oxford 2012, s. 98.

10 Idem, Widok znikąd, op. cit., s. 170.
11 Przykładem koncepcji konstruktywistycznej jest filozofia Ch. Korsgaard, która 

znacznie silniej niż Nagel inspiruje się koncepcją Kanta. Zob. np. Ch. Korsgaard, The 
Sources of Normativity, Cambridge 1996; eadem, The Normativity of Instrumental Reason, 
Oxford 1997; eadem, The Constitution of Agency. Essays on Practical Reason and Moral 
Psychology, Oxford 2008.

12 Przedstawicielem preskryptywizmu jest R. Hare; zob. np. R. Hare, Myślenie moral-
ne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Warszawa 2001 lub idem, 
Preskryptywizm, w: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2000.
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Zauważmy, że mowa jest tu o realizmie normatywnym, który jest po-
jęciem szerszym niż realizm etyczny. Oznacza to, że Nagel ma na myśli 
sądy wartościujące różnego typu i rozumowanie praktyczne w szerszym 
rozumieniu. Samo pojęcie normatywności i jego rolę w etyce wyjaśnia kla-
rownie między innymi Christine Korsgaard: „Standardy etyczne są nor-
matywne. Nie stanowią zwykłych opisów tego, jak faktycznie regulujemy 
nasze zachowanie. Zgłaszają wobec nas roszczenia: rozkazują, zobowiązują, 
rekomendują, kierują – a w każdym razie, kiedy je przywołujemy, zgłasza-
my roszczenia wobec innych”13. Podobną definicję normatywności moż-
na znaleźć w publikacji Josepha Raza, w której odnosi się on do poglądów 
Nagela w szerszym kontekście: „Aspekty świata są normatywne w takim 
zakresie, w jakim one lub ich istnienie mogą stanowić racje do działania dla 
osób, czyli uzasadniają to, że pewne przekonania, nastroje, emocje, intencje 
lub działania są właściwe lub niewłaściwe”14. Definicje te różni to, że tyl-
ko w wyjaśnieniu Raza mamy odwołanie do tego, iż to „aspekty świata” są 
normatywne, co wynika z faktu, że koncepcja Korsgaard nie jest realizmem 
etycznym, tylko rodzajem konstruktywizmu. Zatem określenie normatyw-
ności i związanego z nim pojęcia racji dokonane przez Raza w ściślejszy spo-
sób „pasuje” do rozumienia normatywności i realizmu racji przez Nagela.

Nagel porównuje rozumowanie teoretyczne i praktyczne, zauważając, 
że w poznaniu teoretycznym w miarę zwiększenia obiektywności mamy 
do czynienia z poszerzeniem lub modyfikacją przekonań, natomiast w ro-
zumowaniu praktycznym – z rozszerzonym zbiorem wartości. Gdy zwięk-
sza się poziom obiektywności w rozumowaniu praktycznym, pojawiają się 
wartości i racje bezosobowe, które nie dotyczą tylko jednostkowego punk-

13 Ch. Korsgaard, The Sources of Normativity, op. cit., za: B. Brożek, Pojęcie normatywności, 
w: A. Brożek, B. Brożek, J. Stelmach, Fenomen normatywności, Kraków 2013.

14 „Aspects of the world are normative in as much as they or their existence constitute 
reasons for persons, i.e. grounds which make certain beliefs, moods, emotions, inten-
tions or actions appropriate or inappropriate”; J. Raz, Explaining normativity: on ratio-
nality and the justification of reason, w: J. Dancy (red.), Normativity, Oxford 2000, s. 34.
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tu widzenia danego podmiotu. Jednocześnie nadal musi istnieć pewna pula 
subiektywnych wartości „do wyboru”, zgodnie z poglądem, który w kon-
cepcji świata zostawia miejsce dla wewnętrznego punktu widzenia15. Dzięki 
dokonaniu obiektywizacji początkowe, subiektywne wartości mogą być 
w sposób świadomy wybierane lub odrzucane, a zatem wkracza tu pojęcie 
racji do działania – pojawia się możliwość, aby z wyższego poziomu podjąć 
decyzję, które wartości mogą być wyrażone jako racje do działania i które 
z tych racji w danej sytuacji ostatecznie zostaną wybrane. Nagel wyjaśnia: 
„Praktyczna obiektywność oznacza, że obiektywna jaźń może zrozumieć, 
a nawet zaangażować się w praktyczne rozumowanie”16. 

Powstaje pytanie, jak nie pozwolić się pochłonąć sceptycyzmowi i po-
godzić to, że racje są obiektywnie wiążące, z faktem, że dostępna dla nas 
obiektywność jest stopniowalna i nigdy nie będzie maksymalna. Pomimo 
nieuniknionego „cienia sceptycyzmu” i niepewności Nagel zwraca uwa-
gę, że nie ma powodu twierdzić, iż w każdej sytuacji dane racje byłyby 
unieważnione przy dalszej obiektywizacji. Zawsze można mieć nadzieję, 
że określone racje są adekwatne do sytuacji, która wymaga akurat takiego 
stopnia obiektywizacji. Wówczas większa obiektywizacja nie spowoduje 
tego, że w tej konkretnej sytuacji rozpoznane i zaakceptowane przez pod-
miot racje zostaną unieważnione lub uznane za nieadekwatne17. Dlatego 
to, że nie został osiągnięty maksymalny poziom obiektywności, nie ozna-
cza, że dany osąd moralny lub przekonanie dotyczące racji nie jest praw-
dziwe. Podawany przez Nagela przykład zdania, któremu można przypi-
sać wartość prawdy lub fałszu, brzmi: „Niewolnictwo jest złe”. Zauważmy, 
że przy wyrażeniu tego sądu nie wychodzimy poza perspektywę ludzkie-
go doświadczenia (niewolnictwo jest kategorią stworzoną w ludzkiej rze-
czywistości społecznej), jednak ten poziom obiektywności wystarczy, aby 

15 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 171.
16 Ibidem, s. 172.
17 Por. A. Thomas, Thomas Nagel, Montreal 2009, s. 158.
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stwierdzić, że zdanie to jest prawdziwe – na przykład wyjście poza „jakości 
wtórne” typu zapach, smak czy kolor nie ma znaczenia, jeśli chodzi o czyn-
niki, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu prawdziwości tego sądu. 
Problem dowodliwości twierdzeń etycznych jest osobną kwestią. Związana 
z tym trudność prawdopodobnie wynika z faktu, że etyka nie wypracowa-
ła dotąd powszechnie akceptowanego zestawu aksjomatów czy podstawo-
wych tez mogących być podstawą do wyprowadzania dalszych twierdzeń, 
które można by określić jako prawdziwe z pewnością porównywalną do tej, 
jaka występuje w innych naukach18.

Realizm etyczny Nagela jest określany jako realizm racji i tym sa-
mym mieści się w tym popularnym nurcie w filozofii anglosaskiej. Jednak 
w przypadku tego myśliciela nie można mówić o skrajnym realizmie racji, 
który mógłby być traktowany jako alternatywa dla etyki opartej na poję-
ciu wartości. W przeciwieństwie do filozofów, którzy chcą opierać się na 
pojęciu racji w celu ominięcia rozmaitych problemów związanych z poję-
ciem wartości, Nagel często mówi o wartościach, przy czym w jego rozwa-
żaniach racje i wartości wiążą się ze sobą w sposób ścisły, choć niejasny: 
„Nie jest to forma platonizmu. Twierdzi się tutaj, że istnieją racje naszych 
działań i że musimy je odkrywać, a nie wyprowadzać z istniejących wcze-
śniej motywów – w ten sposób możemy wykształcić w sobie nowe moty-
wy, lepsze niż dawne”19. Problematyka wartości zostanie szerzej omówio-
na w dalszej części książki.

Przy poruszaniu zagadnienia realizmu etycznego warto zauważyć, że 
można dokonać rozróżnienia jego określonych odmian lub nadać im nieco 
inne nazwy. Na przykład Krzysztof Saja dostrzega, że możemy mieć do 
czynienia z realizmem etycznym różnego rodzaju: realizm typu platoń-
skiego uznaje, że istnieją fakty moralne (tj. obowiązki, wartości itp.) nieza-
18 Nie chodzi tu o nierealistyczną wizję fundamentów mających charakter wiedzy pew-

nej, tylko o tezy, które byłyby do przyjęcia przez wszystkich uczestników debaty 
i które mogłyby stanowić wspólny grunt do dalszej dyskusji.

19 Ibidem, s. 170.
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leżnie od tego, czy żyją istoty, które mogą je odkrywać i stosować. Z kolei 
realiści upatrujący fundament moralności w naturze ludzkiej uważają, że 
wartości, cnoty itd. są zależne od istnienia gatunku ludzkiego (bez istnie-
nia ludzi nie miałoby sensu mówienie np. o określonych cnotach czy war-
tościach), chociaż nie ma wśród nich zgody co do tego, które elementy na-
tury ludzkiej są istotne. Saja zauważa, że w tej kwestii istnieje rozbieżność 
pomiędzy na przykład egzystencjalistami, personalistami czy racjonalista-
mi20. Wszystkie wymienione wyżej stanowiska łączy przekonanie o obiek-
tywności etyki i o możliwości odkrywania wiedzy etycznej. Ten sam au-
tor zwraca uwagę na fakt, że przy omawianiu różnych rodzajów realizmu 
etycznego często zawęża się to zagadnienie do pytania o sposób istnienia 
własności i faktów moralnych21. Zgadzamy się, że jest to zawężenie powo-
dujące, iż problematyka ta nie zostaje przedstawiona wyczerpująco. Z dru-
giej strony, można zrozumieć przyczyny, dla których tak się dzieje – jest to 
prawdopodobnie spowodowane tym, że istnienie (i sposób istnienia) fak-
tów moralnych jest jednym z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej fra-
pujących zagadnień. Zatem mając na uwadze, że jest to tylko jeden aspekt tej 
złożonej tematyki, przedstawimy tu jedną z możliwych klasyfikacji. Otóż 
na przykład James Dreier, koncentrując się na problematyce ontologii fak-
tów moralnych, i uwzględniając fakt, że realizm etyczny może występować 
w wersji antynaturalistycznej lub naturalistycznej22, wyróżnia: a) dualizm 
moralny; b) redukcyjny naturalizm; c) nieredukcyjny naturalizm23.

20 K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią, Kraków 2015, 
s. 26.

21 Ibidem, s. 27.
22 Szczegółowa klasyfikacja stanowisk w obrębie obu typów realizmu jest przedsta-

wiona np. w artykule: M. Małek, Realizm i antyrealizm w etyce. Przegląd stanowisk, w: 
S. Marek (red.), Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Interdyscyplinarny przegląd stano-
wisk, Wrocław 2011, s. 152–166.

23 J. Dreier, The supervenience argument against moral realism, w: R. Schafer-Landau (red.), 
Metaethics, t. 3, London 2008, s.70. 
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Dualizmem moralnym nazywa się w takim ujęciu realizm w wersji an-
tynaturalistycznej, reprezentowany na przykład przez George’a Edwarda 
Moore’a, w którym „predykaty moralne wyrażają prawdziwe, antynatu-
ralistyczne własności”24. Stanowisko przeciwne, czyli redukcyjny natura-
lizm, reprezentowany na przykład przez Philippę Foot, utożsamia fakty 
lub własności moralne z faktami lub własnościami naturalnymi. Natomiast 
nieredukcyjny naturalizm obejmuje różnorodne stanowiska i jest repre-
zentowany przez rozmaitych współczesnych filozofów, takich jak Peter 
Railton, Nicholas Sturgeon czy David Brink25, a także przez filozofów, 
którzy są tu szerzej przedstawiani i omawiani. Wiąże się on zawsze z czę-
ściowym lub specyficznie rozumianym sprowadzeniem własności moral-
nych do własności naturalnych26, przy czym charakter owego sprowadze-
nia może być różny, tak jak różne może być rozumienie pojęcia natury czy 
naturalności27. 

Jeśli chodzi o stanowisko Nagela, to wyraźnie opowiada się on prze-
ciwko możliwości zredukowania wartości i wyrażających je racji do faktów 
obiektywnych innego rodzaju. Podkreśla, że wartości muszą pozostać war-
tościami, inaczej etyka straciłaby swoją swoistość jako odrębna dziedzina: 
„Nie wolno nam posłużyć się nienormatywnym kryterium obiektywności, 
gdyż jeśli wartości mają charakter obiektywny, to nie jest tak dlatego, że 
można je zredukować do innego rodzaju obiektywnych faktów. Muszą być 
w a r t o ś c i a m i, a nie czymś innym”28. Nagel prezentuje zatem w tej kwe-
stii stanowisko antynaturalistyczne, przy czym argumenty, które wysuwa 
przeciwko naturalizmowi, ewidentnie dotyczą naturalizmu rozumianego 

24 Ibidem.
25 Por. ibidem.
26 Zob. np. ibidem, s. 74.
27 Można próbować dokonać podobnego rozróżnienia w ramach antynaturalizmu, 

dzieląc go na mniej lub bardziej skrajny.
28 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 169.
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w sposób redukcjonistyczny29. Można natomiast zadać pytanie, czy jego 
koncepcja jest kompatybilna z nieredukcjonistyczną wersją naturalizmu. 
Chociaż nie opowiada się on za taką teorią w etyce, ponieważ koncentru-
je się na krytyce naturalizmu rozumianego w sposób redukcjonistyczny, 
to wydaje się, że naturalizm o charakterze nieredukcjonistycznym, który 
rozważa na przykład Robert Audi, jest spójny z jego założeniami, rozwią-
zuje kilka istotnych trudności, z którymi Nagel nie próbuje lub nie może 
sobie poradzić oraz wpisuje się w ten kierunek rozwoju jego myśli etycz-
nej, który wyłania się z jego ostatniej książki Mind and cosmos30. W dalszej 
części pracy zarysuję stanowisko, które rozważa Robert Audi, i pokrótce 
przedstawię koncepcję Johna McDowella. Wyjaśnia ona fenomen wartości 
poprzez analogię do własności wtórnych i jest interpretowana jako teoria 
naturalistyczna lub antynaturalistyczna31. 

Realizm etyczny nie jest kompatybilny między innymi z relatywi-
zmem, ponieważ realizm uznaje obiektywną wartość twierdzeń norma-
tywnych i przyjmuje, że zdania wartościujące mogą być prawdziwe lub 
fałszywe. Tymczasem, mówiąc najprościej, relatywizm głosi, że „nie ma 
jednej prawdy, są tylko różne prawdy różnych wspólnot”32. Można się za-

29 W omawianych przypadkach słowo „nieredukcjonistyczny” (i analogicznie: „reduk-
cjonistyczny”) oraz „nieredukcyjny” mają podobne znaczenie. Sam Nagel często 
na określenie różnych stanowisk używa słowa reductionist, czyli redukcjonistyczny. 
Dlatego w przypadku, gdy nie mamy do czynienia z nadanym przez kogoś terminem 
technicznym, używam słowa „redukcjonistyczny” lub „nieredukcjonistyczny”.

30 Wizja pojawiająca się w ostatniej książce Nagela pod wieloma względami odbiega od 
kantyzmu. Jednak sprawą otwartą i wymagającą osobnych badań pozostaje to, czy 
mamy tu do czynienia z niespójnością czy ewolucją poglądów. 

31 Przykładem takiej „niejednoznacznej naturalistycznie” teorii w dziedzinie innej niż 
etyka (a mianowicie w filozofii umysłu) jest przyjęta przez J. Bremera emergencyjna 
koncepcja jaźni, o której on sam pisze, że „przez jednych jest rozumiana jako słabo 
naturalistyczna, a przez innych jako dualistyczna”; idem, Neuronaukowy i potoczny ob-
raz osoby w kognitywistyce, Kraków 2016, s. 22.

32 S. Blackburn, Sens dobra. Wprowadzenie do etyki, tłum. T. Chawziuk, Poznań 2002, s. 33.
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stanawiać, jak to się dzieje, że zwolennicy relatywizmu, w tym filozofowie 
takiego formatu, jak Simon Blackburn, z jednej strony dostrzegają fakt, że 
na przykład „w pewnych krajach Afryki Północnej w straszliwy i bolesny 
sposób okalecza się dziewczęta, tak że później nie mogą czerpać radości 
ze swej przyrodzonej, ludzkiej seksualności”33, a z drugiej strony uważają, 
że ci, dla których jest to dowód na to, iż nie wszystkie zwyczaje są rów-
nie akceptowalne, powinni być „porażeni relatywistyczną myślą”34, że 
taki pogląd byłby agresywnym narzucaniem innym swojego stanowiska. 
Odpowiedzi na pytanie, jak to jest możliwe, należy chyba szukać w róż-
nicach w posiadanej wrażliwości moralnej u różnych ludzi i w tym, że dla 
niektórych strach przed jednym niebezpieczeństwem (dla Blackburna jest 
nim funadamentalizm i narzucanie innym siłą swoich poglądów) może po-
wodować, że osłabia się wyczulenie na potworność innego zjawiska w taki 
sposób, że przestaje ono stanowić dla nich argument przemawiający za fał-
szywością relatywizmu. Podobną obawę przed fundamentalizmem wyra-
ża również wielu innych filozofów, na przykład wspominany w tej książce 
Mark Johnson. Tak jak Blackburna, prowadzi go to do odrzucenia reali-
zmu etycznego jako koncepcji niebezpiecznej35. Jednak przyjęcie realizmu 
etycznego nie musi oznaczać, że jego zwolennicy nie mogą brać pod uwa-
gę, iż się mylą. Nagel wielokrotnie pisze o prawdach etycznych, jednak za-
uważa również, że prawda nie jest łatwa do odkrycia i że zawsze musimy 
żyć „w cieniu sceptycyzmu”. Uznanie, że sądom wartościującym można 
przypisać prawdziwość lub fałszywość, nie oznacza, że nie można brać pod 
uwagę pomyłki – można być zwolennikiem realizmu etycznego i jednocze-
śnie mieć świadomość, że jesteśmy podatni na rozmaite błędy w rozumo-
waniu, które mogą wynikać z wielu powodów, między innymi z nieprecy-

33 Ibidem, s. 39.
34 Ibidem. Zob. również S. Blackburn, How to Be an Ethical Antirealist, „Midwest Studies 

in Philosophy” 1998, t. 12, nr 1.
35 M. Johnson, Morality for humans. Ethical understanding from the perspective of cognitive 

science, Chicago 2015, s. 164.
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zyjnych sformułowań i pojęć36. Johnson uważa, że niebezpieczeństwo leży 
w uznaniu istnienia faktów moralnych, które można wyrazić na przykład 
w zdaniach typu: „Jest źle robić X” („It is wrong to do X”)37. Jednak moral-
ny realizm nie jest sprzeczny z przeświadczeniem, że dysponujemy jedy-
nie wiedzą niepełną i prawdopodobną – choć stopień niepewności może 
być różny. W historii ludzkości wielokrotnie dopuszczano się tak wielkich 
okrucieństw, że można stwierdzić, iż czasami mamy do czynienia z sytu-
acją graniczną, w której formalnie konieczna doza niepewności powinna 
stać się już jedynie czystą formalnością – można powiedzieć, że niepew-
ność w określonych przypadkach powinna dążyć do zera. Oczywiście, 
przyjęcie takiego stanowiska nie rozwiązuje wszystkich trudności, wciąż 
bowiem nie mamy niezawodnych lub chociaż powszechnie uznanych kry-
teriów rozstrzygania sądów o charakterze normatywnym.

1.2. Nagel wobec teorii błędu 

Thomas Nagel należy do grona tych filozofów, którzy uważają, że 
pogląd naturalny – wyrażający się w tzw. zdroworozsądkowym podejściu 
– w wielu przypadkach należy uznać za prima facie prawdziwy i odrzu-
cić go dopiero wówczas, gdy prowadzi do nieakceptowanych wniosków. 
„Zdrowy rozsądek nie jest ostateczną instancją ani w etyce, ani w innych 
dziedzinach, do niego jednak należy pierwsze słowo, jak mówił J.L. Austin 
o języku potocznym: trzeba go zbadać, zanim się go odrzuci”38. Zdrowy 
rozsądek jest w przypadku Nagela jednym ze sposobów rozumienia intu-
icji, co zostało wyjaśnione w rozdziale dotyczącym intuicjonizmu.

36 Na temat precyzyjnego definiowania pojęć oraz specyficznego charakteru terminów 
związanych z językiem moralności pisałam szerzej w książce: W. Wojtanowska, Język 
kluczem do kultury. Anna Wierzbicka i naturalny metajęzyk semantyczny, Wrocław 2018, 
s. 15, 16–17, 36–38. 

37 M. Johnson, Morality for humans, op. cit., s. 180.
38 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 203.
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Zatem gdyby pogląd naturalny „podpowiadał”, że realizm etyczny jest 
prawdziwy, dla Nagela byłby to argument przemawiający za przyjęciem re-
alizmu etycznego. Sytuacja taka rzeczywiście zachodzi – filozof ten zauważa, 
że pogląd naturalny jest zgodny z przekonaniem o prawdziwości realizmu 
etycznego i nadaje on temu faktowi istotne znaczenie39. Argumentuje, że po-
toczne doświadczenie potwierdza to, iż ludzie w naturalny sposób są prze-
konani o słuszności realizmu etycznego, czyli poglądu, że istnieją moralne 
prawdy, które można odkryć za pomocą rozumowania. Świadczy o tym fakt, 
że rozumowanie moralne i namysł moralny, w którym staramy się ustalić, co 
w danej sytuacji jest słuszne, są czymś powszechnym40. Dotyczy to nie tylko 
namysłu, ale również podejmowania dyskusji na tematy etyczne, w trakcie 
których zazwyczaj staramy się przekonać adwersarzy do prawdziwości swo-
jego stanowiska41. Własne przekonania moralne zwykle uważamy za praw-
dziwe, a poglądy przeciwne – za fałszywe. Zatem doświadczenie fenomeno-
logiczne przemawia za prawdziwością realizmu etycznego.

Argumentacja przedstawiona przez Johna L. Mackiego ma na celu mię-
dzy innymi uderzenie w powyższy tok rozumowania, chociaż nie odwołuje 
się on bezpośrednio do poglądów Nagela. Traktując stanowiska opowia-
dające się za obiektywnością wartości w sposób zbiorczy, Mackie stara się 
wykazać, że powszechne przekonanie o istnieniu obiektywnych wartości 
i prawd moralnych jest wynikiem błędu, czyli zbiorowej iluzji, i nie może 
być argumentem za prawdziwością realizmu etycznego. 

Teza Mackiego brzmi, że nie ma obiektywnych wartości42, czyli warto-
ści „nie są częścią struktury wszechświata”43. Filozof nazywa swój pogląd 

39 Por. K. Saja, Filozoficzne źródła antyrealizmu etycznego, „Roczniki Filozoficzne” 2014, 
nr 1, s. 8. 

40 Zob. np. T. Nagel, The Limits of Objectivity, https://tannerlectures.utah.edu/_docu-
ments/a-to-z/n/nagel80.pdf (dostęp: 16 lipca 2018).

41 Por. D.O. Brink, Moral realism and the foundations of ethics, Cambridge 1989, s. 24, 29.
42 J.L. Mackie, Ethics: inventing right and wrong, Harmondsworth 1977.
43 Ibidem, s. 15.
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moralnym sceptycyzmem. Stwierdza, że może on być nazwany subiektywi-
zmem, rozumianym jednak jako twierdzenie ontologiczne o nieistnieniu 
obiektywnych wartości, a nie jako pogląd dotyczący znaczenia wypowie-
dzi wartościujących, który mówi, że sądy moralne są jedynie wyrażaniem 
upodobań lub aprobaty44. Mackie uważa, że „nie istnieją własności ani re-
lacje pewnego rodzaju, obiektywne wartości lub wymogi, co do których 
istnienia ludzie są przekonani”45. Ponieważ argumentacja, którą przepro-
wadza filozof, zawarta jest w jego książce dotyczącej etyki, koncentruje się 
on na wartościach moralnych i faktach moralnych, takich jak powinność. 
Zaznacza jednak, że ma na myśli wszelkiego rodzaju wartości, na przykład 
estetyczne. Głównym argumentem wysuniętym przez Mackiego jest argu-
ment „z dziwności” rzekomych obiektywnych wartości, który dodatkowo 
wsparty jest argumentem „z relatywizmu”.

Argument „z dziwności” ma dwa powiązane ze sobą wymiary – onto-
logiczny i epistemologiczny. Jeśli chodzi o aspekt ontologiczny, przeciwko 
istnieniu obiektywnych wartości przemawia dla Mackiego fakt, że trudno 
tak naprawdę wyobrazić sobie, czym wartości mogłyby być i jaki mógłby 
być ich status ontyczny, gdyby rzeczywiście istniały. Mackie podkreśla 
istotność tej problematyki, dostrzegając, że znalezienie miejsca dla obiek-
tywnych wartości w świecie miałoby kolosalne znaczenie dla metafizyki. 
Natomiast odkrycie sposobu, w jaki można by je poznawać, odegrałoby 
wielką rolę w epistemologii, wiązałoby się bowiem ze specjalną zdolnością 
umysłu do poznawania tak nietypowych własności czy relacji46. W związku 

44 W związku z tym Mackie nie opowiada się za poglądem, który najczęściej nazywany 
jest emotywizmem.

45 Ibidem, s. 17.
46 „If there were objective values, then they would be entities or qualities or rela-

tions of a very strange sort, utterly different from anything else in the universe. 
Correspondingly, if we were aware of them, it would have to be by some special fac-
ulty of moral perception or intuition, utterly different from our ordinary ways of 
knowing everything else”; ibidem, s. 38.
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z tym, że od czasów Moore’a zdolność tę utożsamiano z intuicją rozumia-
ną jako bezpośredni wgląd w antynaturalne własności, Mackie przeprowa-
dza krytykę stanowiska intuicjonistycznego. Zamiast współwystępowania 
dwóch jakości, jednej naturalnej i drugiej mającej charakter dobra lub zła 
moralnego, postuluje on – jako prostszą możliwość – zastąpienie własności 
antynaturalnej i zdolności do jej rozpoznania subiektywną reakcją, „kau-
zalnie związaną z rozpoznaniem naturalnej własności”47. Powiązanie wąt-
ku epistemologicznego i ontologicznego oznacza, że dla Mackiego możli-
wość przypisania prawdy wyrażeniom wartościującym jest równoznaczna 
z istnieniem wartości jako odrębnych bytów czy własności. Ponieważ sądy 
wartościujące i wyrażające powinność odnoszą się do rzeczywistości, która 
nie istnieje, są one fałszywe. Mackie podkreśla, że są fałszywe, a nie nonsen-
sowne, ponieważ zawierają ukryte twierdzenie o obiektywności wartości 
i co za tym idzie – obiektywności etyki. Zatem dla tego myśliciela każdy 
sąd wartościujący to tak naprawdę koniunkcja owego sądu wartościującego 
i zdania „… i wartości te obiektywnie istnieją”.

Teza, że nie ma obiektywnych wartości, jest równoważna stwierdzeniu, 
że nie istnieje imperatyw kategoryczny48. Mackie przywołuje Kantowskie 
rozróżnienie na imperatyw kategoryczny i hipotetyczny49. Imperatyw hi-
potetyczny może przybrać postać zdania: „Jeśli chcesz zrobić X, zrób Y 
(lub powinieneś zrobić Y)”. W przypadku imperatywu hipotetycznego X 
jest jedynie środkiem do osiągnięcia Y, zatem jest to powinność instru-
mentalna, zależna od posiadanych pragnień. Natomiast imperatyw kate-
goryczny to zdanie typu: „Powinieneś zrobić Y”, jeśli Y jest niezależne od 
jakichkolwiek pragnień podmiotu, do których spełnienia może się przy-

47 „How much simpler and more comprehensible this situation would be if we could re-
place the moral quality with some sort of subjective response which could be causally 
related to the detection of the natural features on which the supposed quality is said 
to be consequential”; ibidem, s. 41.

48 Ibidem, s. 29.
49 Ibidem, s. 27–28.
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czynić. Mackie jest zwolennikiem tezy, że nie istnieją imperatywy katego-
ryczne, a rozum – zgodnie z koncepcją Hume’a – sam nie wyznacza celów, 
a jedynie środki do ich realizacji. Wobec tego nasuwa się pytanie: co jest 
źródłem występowania tego powszechnego błędu? Innymi słowy: co spra-
wia, że ludzie żyją w iluzji, wierząc, że wartości mają charakter obiektyw-
ny, a zdania powinnościowe faktycznie mogą mieć charakter imperatywu 
kategorycznego? Mackie powołuje się na to, że postawy moralne są wytwo-
rem społecznym: „[…] społecznie ustalone i społecznie konieczne wzory 
zachowania wywierają presję na jednostki, i każda jednostka ma tendencję 
do internalizacji tych nacisków i do nakładania wymogów na siebie i na in-
nych”50. Funkcją moralności jest regulowanie życia społecznego, częścio-
wo wbrew naturalnym skłonnościom. Aby funkcja ta mogła być skutecz-
nie realizowana, normy muszą mieć wystarczający autorytet. Przekonanie 
o obiektywności norm i wartości, na których się opierają, zapewnia im wy-
starczający autorytet, aby mogły skutecznie regulować życie społeczne51.

Nagel odnosi się do argumentacji Mackiego w swojej książce Widok 
znikąd, chociaż czyni to w sposób bardzo zwięzły. Przede wszystkim są-
dzi, że ciężar dowodu spoczywa na stronie podważającej obiektywność 
wartości, bowiem można doszukać się analogii pomiędzy obiektywnymi 
wartościami a obiektywną rzeczywistością zewnętrzną – a zwykle nie wąt-
pimy w istnienie rzeczywistości fizycznej. W tle tego przekonania Nagela 
leży wspomniane już tutaj jego zaufanie do zdrowego rozsądku i intuicji. 
Zauważmy jednak, że Mackie p o d j ą ł  się tego zadania (tzn. podważenia 
prawdziwości zdroworozsądkowego przekonania o obiektywności etyki), 
chociaż to, czy ta próba została uwieńczona sukcesem, jest kwestią otwar-
tą. Ponadto warto zauważyć, że nawet jeśli uznamy prawomocność analo-
gii pomiędzy wartościami a obiektywną rzeczywistością fizyczną, to z tego 
50 „[…] socially established – and socially necessary – patterns of behavior put pressure 

on individuals, and each individual tends to internalize these pressures and to join in 
requiring these patterns of himself and of others”; ibidem, s. 43.

51 Ibidem.
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niekoniecznie musi wyniknąć pogląd, który usatysfakcjonowałby Nagela. 
Filozof ten zdecydowanie opowiada się za realizmem ontologicznym, więc 
dla niego ta analogia miała dużą wagę. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, 
że obecnie nawet zwolennicy realizmu ontologicznego odeszli już od tzw. 
realizmu naiwnego, to może się okazać, że obiektywność fizycznej rzeczy-
wistości ulega znacznemu przeformułowaniu52. Nawet jeśli nie decyduje-
my się na podanie w wątpliwość istnienia otaczającej fizycznej rzeczywi-
stości, to wiadomo, że ludzkie poznanie nie odzwierciedla w prosty sposób 
wszystkiego, co istnieje, w całkowicie niezależnej od podmiotu formie. 
Z pewnego punktu widzenia ten fakt nawet wspiera teorię Nagela, bo sko-
ro rzeczywistość zewnętrzna okazuje się nie być tak „twarda” czy „oczy-
wista”, jak mogłoby się wydawać, to zdaje się ona bardziej zbliżać do ulot-
nej kategorii wartości. Tylko nie do końca wiadomo, czy to rzeczywiście 
wspiera tezę o obiektywności wartości. Przy tym jednak jeszcze raz warto 
podkreślić, że dla Nagela obiektywność etyki nie musi oznaczać istnienia 
obiektywnych wartości typu platońskiego. Filozof powtarza, że zależy mu 
przede wszystkim na uznaniu tego, że zdaniom dotyczącym racji i warto-
ści może przysługiwać wartość prawdy lub fałszu: 

Pogląd, zgodnie z którym wartości są rzeczywiste, nie prowadzi do wnio-
sku, że są one realnymi, nadprzyrodzonymi bytami czy własnościami – wy-
nika z niego tylko, że są to rzeczywiste wartości: że nasze twierdzenia do-
tyczące wartości i racji ludzkich działań mogą być prawdziwe lub fałszywe 
niezależnie od naszych przekonań i skłonności53.

Jednocześnie, o czym już wspominano, pewną sympatią darzył on ideę 
„bogatszej metafizyki moralności”, a w szczególności koncepcję wartości 
przedstawioną przez Johna McDowella, która może być uznana za pewną 
wersję relacjonizmu.
52 Por. M. Sikora, Realizm wobec wyzwań antyrealizmu w świetle badań z zakresu filozofii na-

uki i socjologii wiedzy naukowej, w: M. Sikora (red.), Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. 
Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, Wrocław 2011, s. 105–124.

53 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 176.
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Następnym argumentem Mackiego, który nie przekonał Nagela, 
jest argument „z relatywizmu”. Nagel słusznie zauważył, że nie jest tak, 
iż prawda musi być łatwa do odkrycia. Może istnieć obiektywna prawda 
w sferze etyki, która będzie trudno dostępna na naszym etapie rozwoju 
myśli etycznej, będącej według niego jeszcze na bardzo prymitywnym po-
ziomie. W takim ujęciu każdy system etyczny zawiera więc liczne błędy.

Nagel nie poświęca polemice z Mackiem wiele miejsca, raczej traktu-
je ją w sposób szkicowy – dlatego można dodać tu jeszcze kilka uwag. Po 
pierwsze, jeśli chodzi o argument Mackiego dotyczący „dziwnego” statusu 
wartości, to wydaje się, że stwierdzenie, iż trudno jest nam „wpasować” 
wartości w strukturę wszechświata, nie jest mocnym argumentem na rzecz 
tezy, iż wartościom nie przysługuje obiektywne istnienie. Może bowiem 
być po prostu tak, że nie jesteśmy w stanie dokonać ich konceptualizacji, 
albo że zdolność ta została osłabiona przez ukształtowanie się nieadekwat-
nej terminologii w sferze aksjologicznej lub innych dziedzinach, które z tą 
sferą łączą w tym kontekście jakieś relacje. Sytuacja taka może zaistnieć nie 
tylko w przypadku, gdyby wartości miały charakter platoński, ale również 
gdyby opierały się na jakimś rodzaju relacjonizmu. 

Podsumowując ową problematyczną kwestię ontologicznego statusu 
wartości, trzeba stwierdzić, że chociaż Nagelowi nie udało się bezspornie 
wykazać, iż tezy Mackiego są nieprawdziwe, ani wykazać błędów w jego 
rozumowaniu, które przesądzałyby sprawę na korzyść obiektywizmu 
w etyce, to również Mackiemu nie udało się udowodnić, że przypisywanie 
prawdy lub fałszu sądom wartościującym musi być uzależnione od istnie-
nia wartości jako odrębnych bytów lub własności. Nawet gdyby było mię-
dzy tymi dwoma twierdzeniami jakieś konieczne powiązanie, to Mackie 
nie udowodnił, że obiektywne wartości nie mogą istnieć, tylko wskazał 
na trudność w konceptualizacji sposobu istnienia wartości. Tymczasem 
ten sam problem dotyczy na przykład konceptualizacji sposobu istnienia 
liczb, a jednak twierdzeniom matematycznym przypisuje się wartość praw-
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dy lub fałszu. Wprawdzie istnieje różnica w niezawodności i dowodliwości 
twierdzeń matematycznych i sądów etycznych, ale nie ma znacznej różni-
cy, jeśli chodzi o problematyczny status ontyczny liczb i wartości. 

Można również dodać kilka spostrzeżeń wspierających intuicje Nagela 
w kwestii oceny argumentu „z relatywizmu”. Według Mackiego, istnienie 
niezliczonej ilości różnych poglądów etycznych jest silnym argumentem 
na rzecz powątpiewania o słuszności własnych przekonań w sferze etyki 
normatywnej. Faktycznie, z samego rachunku prawdopodobieństwa wy-
nika, jak niewielka jest szansa, że nie mylimy się w żadnej kwestii. Zatem 
każdy zespół przekonań – rozumiany zarówno indywidualnie jako zespół 
przekonań danej jednostki, jak i kolektywnie jako zespół założeń i poglą-
dów leżących u podłoża danej kultury – w najlepszym przypadku tylko 
w jakimś stopniu lub w jakiejś części zbliża się do prawdy. Jednak ta sprawa 
nie przedstawia się tak pesymistycznie, jeśli chodzi o problem słuszności 
lub niesłuszności bardziej szczegółowego poglądu lub konkretnego dzia-
łania. Tutaj nie zawsze mamy do czynienia (przynajmniej z praktycznego 
punktu widzenia) z niezliczoną ilością możliwości. Często dylematy mo-
ralne związane są z wyborem pomiędzy dwiema opcjami, na przykład czy 
w danej sytuacji należy powiedzieć prawdę czy nie, albo czy należy zwrócić 
znaleziony portfel. Zatem możliwe jest, że choć nie jesteśmy w stanie uzy-
skać pełnego wglądu w sferę obiektywnych faktów moralnych (obejmują-
cych wartości, powinności itd.), to przynajmniej w pewnej liczbie przy-
padków mamy możliwość poprzez rozumowanie dojść do przekonania, co 
w danej sytuacji należy zrobić, albo możemy dojść do prawdziwego osądu 
moralnego na temat danego zjawiska. 

Następny argument Mackiego, który polega na próbie zrekonstruowa-
nia procesu tworzenia się iluzji obiektywnej etyki, czyli owego nagminne-
go „błędu”, byłby dobrym argumentem, gdyby został wykorzystany w celu 
nabrania zdrowego dystansu do zastanych poglądów i wyrobienia w sobie 
umiejętności krytycznego myślenia. Mackie słusznie zwrócił uwagę, że 
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systemy moralne tworzą się w celu rozwiązywania różnych praktycznych 
problemów i konfliktów społecznych. Można zatem zgodzić się z jego spo-
strzeżeniami, że to, iż jakiś system sprawdził się w takiej mierze, że jest 
wystarczająco skuteczny, aby mógł nadal funkcjonować, nie oznacza au-
tomatycznie, że jest on oparty na prawdziwych (lub możliwie najbardziej 
zbliżających się do prawdy) założeniach.

Wydaje się jednak, że nie można potraktować argumentu Mackiego 
jako dowodu na to, że obiektywność etyki (w znaczeniu innym niż instru-
mentalnym) w całości jest iluzją. Trzeba by bowiem w tym celu uznać do-
datkową przesłankę, a mianowicie zgodzić się, że jedynym celem moralno-
ści jest rozwiązywanie konfliktów społecznych i jedynym kryterium oceny 
jest to, czy system moralny się „sprawdza” w sensie skuteczności w danym 
miejscu i czasie. Wartości w takim ujęciu pełniłyby jedynie funkcję instru-
mentalną dla uzyskania społecznego spokoju i porządku, co prowadziło-
by do ekstremalnego podejścia typu „cel uświęca środki”. Wówczas war-
tościom przysługiwałaby obiektywna wartość jedynie jako wartościom 
instrumentalnym. Jednak Mackie nie wykazuje, że zażegnywanie (lub 
rozwiązywanie innym sposobem niż zażegnanie) możliwych konfliktów 
stanowi jedyny cel systemu moralnego. Można tu również powołać się na 
myśl samego Nagela. Zauważa on w kontekście swojej filozofii społeczno-
-politycznej, że stabilność systemu nie jest uzasadnieniem jego prawomoc-
ności i nie może służyć jako element jego moralnego usprawiedliwienia 
(mówiąc krótko: „systemy nieprawomocne również mogą być stabilne”54). 

Do podobnych wniosków dochodzi Sam Harris. Z jednej strony do-
strzega on duże znaczenie tej funkcji moralności, która polega na zażegny-
waniu konfliktów i zapewnianiu funkcjonowania społeczeństwa55, a z dru-
giej zwraca uwagę na pewien istotny fakt –mianowicie na to, że celem etyki 

54 „Illegitimate systems can also be stable”; T. Nagel, Equality and partiality, New York–
Oxford 1991, s. 149

55 S. Harris, The moral landscape: how science can determine human values, New York 2010.
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jest bardzo szeroko rozumiany dobrostan (well being) ludzi, a skuteczność 
w rozwiązywaniu konfliktów społecznych jest po prostu jednym z waż-
niejszych, ale nie jedynym elementem osiągnięcia tego celu. Trudno powie-
dzieć, w jakim stopniu Nagel uznałby argumentację Harrisa za przydatną 
do obrony swojego stanowiska, ponieważ Harris jest zwolennikiem natu-
ralizmu i konsekwencjonalizmu, ale przyjmuje on oba te poglądy w tak 
nieortodoksyjnej i nieredukcjonistycznej wersji, że w znacznej mierze 
mogą one wzmocnić argumentację Nagela. 

Przy omawianiu koncepcji Mackiego warto również zwrócić uwagę 
na pewien interesujący fakt. O ile możliwość przypisania prawdziwości 
zdaniom wartościującym stanowi kwestię, w której stanowiska Mackiego 
i Nagela skrajnie się od siebie różnią, o tyle jeśli chodzi o etykę normatyw-
ną i spór pomiędzy deontologią i konsekwencjalizmem, poglądy obu tych 
filozofów nie są całkowicie odmienne. Mogłoby się wydawać, że Nagel 
i Mackie również w tym zakresie reprezentują przeciwne stanowiska, po-
nieważ Nagel jest powszechnie traktowany jako przedstawiciel deonto-
logii, a Mackie w zasadzie opowiada się za utylitaryzmem. Jednak bliższe 
zaznajomienie się z poglądami tych filozofów pozwala dostrzec, że owa 
rozbieżność jest mniejsza, niż się wydaje. Jeśli chodzi o Nagela, to jak zo-
stało pokazane w poprzednim rozdziale, opowiada się on za współistnie-
niem różnych typów racji – jest to więc przykład koncepcji mającej zdecy-
dowanie charakter antyredukcjonistyczny. Okazuje się, że podobnie jest 
w przypadku Mackiego, który określa swoje stanowisko jako utylitaryzm 
reguł–praw–obowiązków–dyspozycji56. Ta sytuacja ilustruje, jak zawiłe są 

56 J.L. Mackie, Ethics, op. cit., s. 200. Można dodać, że pisząc o dyspozycjach, Mackie 
w obszerny sposób odnosi się do stanowiska Arystotelesa. Zwraca uwagę na to, że 
koncepcja cnót i złotego środka Stagiryty ma charakter formalnego zarysu i chociaż 
Arystoteles podaje pary przeciwstawnych cech, niewiele mówi o tym, „gdzie lub jak 
wyznaczyć linię podziału lub jak ustalić środek”; ibidem, s. 186. Nie jest to jednak 
forma krytyki Arystotelesa, ponieważ Mackie już w samej formalnej zasadzie zapro-
ponowanej przez Stagirytę widzi dużą wartość; ibidem, s. 188.
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relacje pomiędzy metaetyką a etyką normatywną. W przypadku Nagela ta 
druga jest ściśle powiązana z tą pierwszą, więc wydawałoby się, że skoro 
Mackie krytykuje metaetyczny nurt, do którego należy Nagel, to dopro-
wadzi go to również do całkowicie innych wniosków w pozostałych obsza-
rach etyki – tak się jednak nie stało.

1.3. Fikcjonalizm 

Do teorii błędu Mackiego odnoszą się różni współcześni filozofowie, 
którzy podważają adekwatność dyskursu etycznego, obiektywność etyki 
lub istnienie faktów moralnych. Jednym z nich jest Richard Joyce, który 
obszernie nawiązuje do teorii błędu, rozwijając ją w kierunku nazywanym 
przez niego fikcjonalizmem. Joyce przyznaje rację Mackiemu, że etyka 
opiera się na nieadekwatnych pojęciach i błędnych przekonaniach. Ma on 
na myśli wszystkie poziomy refleksji etycznej – zarówno etykę rozumianą 
jako namysł teoretyczny nad tym, co powinno się czynić, jak i moralność, 
czyli praktyki społeczne bazujące na teoriach i postulatach wysuwanych 
przez refleksję etyczną. W tym miejscu zostaną pokrótce przedstawione 
jego diagnoza dotycząca współczesnych debat z zakresu filozofii moralnej 
oraz jego propozycja ich uzdrowienia, ponieważ Joyce porusza zagadnie-
nia istotne dla omawianych tu kwestii. Chociaż odwołuje się on do etyki 
cnót bardzo skrótowo, to jego krytyka współczesnej debaty etycznej oraz 
jego propozycje wyjścia z opresji dotyczą kwestii fundamentalnych dla 
etyki i mają charakter na tyle ogólny, że są również istotne dla rozważań na 
temat etyki cnót.

Joyce zgadza się z Mackiem, że moralność (i etyka, na której bazu-
ją praktyki moralne) oparta jest na błędzie, i tak jak on uważa, że mimo 
wszystko jest ona konieczna, aby regulować życie społeczne. Za możliwy 
sposób poradzenia sobie z tym dylematem uznaje fikcjonalizm – stanowi-
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sko polegające na tym, że zdajemy sobie sprawę, iż wszystkie fakty moralne 
to fikcja, ale postępujemy tak, jakby odnosiły się do rzeczywistości: 

Możemy być zdolni do kontynuowania moralnych roszczeń, wspierania 
ich tak, aby miały one regulacyjny wpływ na nasze życie i decyzje, być 
może nawet odgrywały główną rolę – nigdy nie zobowiązując się do uzna-
wania lub stwierdzania fałszu, i tym samym nie będąc obiektem oskarżeń 
o „błąd” 57.

Fikcjonalizm może wzbudzać wątpliwości pod kilkoma względami. 
Po pierwsze, można zadać pytanie, czy jest to postulat możliwy do zreali-
zowania i czy faktycznie jest to podejście przydatne. Po drugie, można za-
pytać, czy jest ono „godziwe”, chociaż problem ten pojawi się tylko wte-
dy, kiedy poglądy Joyce’a zostaną przyjęte jedynie w sposób częściowy. 
Joyce podkreśla, że w procesie wdrażania moralności jesteśmy zmuszeni 

57 „We may be able to carry on endorsing moral claims, allow them to have a regulative 
influence on our lives and decisions, perhaps even playing a central role – all the while 
not committing ourselves to believing or asserting falsehoods, and thus not being 
subject of accusations of »error«”; R. Joyce, The myth of morality, Cambridge 2001, 
s. XII. Można zadać pytanie, czy odwoływanie się do użyteczności nie jest jednak 
pewnym rodzajem konsekwencjonalizmu (lub metakonsekwencjonalizmu). Joyce 
przekonuje, że nie – uważa, że jego propozycja raczej zbliża się do nonkognitywizmu. 
Natomiast warto zauważyć, że jest to nonkognitywizm postulowany, a nie stwierdzo-
ny. Inaczej mówiąc, nonkognitywizm nie jest tu punktem wyjściowym – jest nim 
rozpoznanie błędności dyskursu moralnego, a remedium na ten stan rzeczy ma być 
uznanie nonkognitywizmu jako nie tyle prawdziwe, ile po prostu użyteczne stanowi-
sko. Relacja do utylitaryzmu nie jest w tej koncepcji jednoznaczna, ponieważ Joyce 
mówi wyraźnie o podliczaniu zysków i strat przy zdecydowaniu się na stanowisko 
fikcjonalistyczne – czyli chce oceniać tę koncepcję pod kątem jej użyteczności: „As 
such, fictionalism must be seen as a piece of advice, not as a »truth«. For it to count 
as good advice, it must win a certain cost-benefit contest”; ibidem, s. XI. Uznajmy 
jednak tutaj dla dobra dyskusji, że jest to stanowisko na tyle odbiegające od klasy-
cznego utylitaryzmu, że można, tak jak proponuje Joyce, zrównać je z postulowanym 
„praktycznym” nonkognitywizmem, traktowanym jako przydatne narzędzie, a nie 
jako stanowisko wyrażające określone przekonanie. 
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posługiwać się dyskursem etycznym wobec naszych wychowanków w taki 
sposób, jakby był on prawdziwy, tak aby wychowankowie sądzili, że tak 
jest. Fikcjonalizm ma być zatem możliwy do przyjęcia dla poszczególnych 
jednostek dopiero na pewnym etapie rozwoju intelektualnego, po doro-
śnięciu. Oprócz problemu, który pojawia się tu w perspektywie rozwoju 
jednostki, warto również zauważyć, że nie na każdym poziomie refleksji 
etycznej możemy mówić o odwołaniu się do zasady fikcjonalizmu. 

Rozważmy tu trzy poziomy wykorzystania etyki. Pierwszy poziom 
niech dotyczy rozumowania praktycznego i podejmowania decyzji. 
Wyobraźmy sobie jeden z najprostszych przykładów. Jeśli ktoś widzi na 
ulicy, że jakaś osoba zgubiła portfel, i momentalnie decyduje się podbiec 
do niej, żeby go oddać, to z pewnością na tym poziomie nie wciela zasad 
fikcjonalizmu, tylko robi to, co szybko, ale nie całkiem bezrefleksyjnie 
uznaje za coś, co trzeba (powinno się) zrobić. Na drugim poziomie, etyki 
normatywnej – kiedy na przykład uczymy dzieci, że nie wolno bić lub okra-
dać kolegów – również nie wychodzimy poza „prawdziwościowy” sposób 
dyskursu i nie podążamy w kierunku fikcjonalizmu. Dopiero na trzecim, 
najbardziej teoretycznym poziomie – metaetycznym – można przyjąć sta-
nowisko, że w dyskursie moralnym wykorzystywane są kategorie i sądy, 
które nie są adekwatne i którym nie przysługuje wartość prawdziwości58. 

Jest to podejście, które w pewnym sensie wpisuje się w pogląd, że hi-
pokryzja jest podstawą kultury i funkcjonowania wspólnoty. Osoby, które 
przyjmują teorię błędu i które uważają cały dyskurs etyczny za obarczony 

58 Zob. np. „Thus thinking of certain types of action as right and others as wrong be-
comes natural and engrained. And it is only later, when a broader and more sophisti-
cated understanding is possible, that the person sees how philosophically troubling 
are the concepts of moral right and moral wrong (and, therefore, all that imply them). At 
that point she may decide that really there is no such thing – she become a moral error 
theorist – but these patterns of thought are now so deeply embedded that in everyday 
life she carries on employing them, and is happy to do so – she becomes a moral fic-
tionalist”; R. Joyce, The myth of morality, op. cit., s. 224.
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tym błędem, a jednocześnie są zwolennikami fikcjonalizmu, będą wdra-
żać – na poziomie etyki normatywnej, w szczególności w procesie wy-
chowania i edukacji moralnej – zasady etyczne, cnoty i itd. w taki sposób, 
jakby uznawały ich obiektywny charakter, i świadomie będą wprowadzać 
swoich wychowanków w błąd (a ściślej mówiąc, będą propagować przeko-
nania, które uważają za błędne). Przy tym, jako zwolennicy fikcjonalizmu, 
wezmą pod uwagę, a nawet wyrażą nadzieję, że kiedy ich wychowanko-
wie dorosną, wtedy spostrzegą, że uczono ich nieprawdy, ale decydują, że 
mimo to warto zachowywać się tak, jakby owe obiektywne zasady etyczne, 
powinności, prawa lub cnoty rzeczywiście istniały. 

Ale czy taka sytuacja jest faktycznie możliwa, jako sprawdzająca się 
powszechnie praktyka? Joyce odwołuje się do Arystotelesa, wytyczając do 
fikcjonalizmu drogę, która wiedzie przez nabywanie cnót: „zaczynamy od 
braku cnoty, a droga do jej zdobycia wymaga uznania podmiotów, które 
już osiągnęły cnotę, jako wzorców do naśladowania, traktując to, co dla 
nich jest jedynie ogólnymi wytycznymi, jak gdyby były ścisłymi zasadami 
postępowania”59. Joyce podkreśla, że na tym wcześniejszym etapie rozwo-
ju wymaga się wprowadzenia „autorytarnych racji przyjmowanych »bez 
zadawania pytań«”60. W tym miejscu jednak można, a nawet należy zadać 
pytanie: w jaki sposób ludzie mają być zdolni do krytycznej (ale mądrze 
krytycznej) oceny wcześniej przekazywanych im poglądów, jeśli w okresie 
dzieciństwa – czyli wtedy, gdy ich psychika jest najbardziej podatna na pro-
cesy wdrukowania i utrwalenia się określonych dyspozycji – są wychowy-
wani do bezrefleksyjności i bezgranicznego zaufania do autorytetu? Jeśli 
rozumność i krytyczne myślenie są od początku przez długi czas zagłusza-
ne, a nie wspierane, to skąd ma pojawić się umiejętność sprawnego myśle-
nia, osądzenia przekazywanych zasad i wytycznych? 
59 „[…] we start off lacking virtue, and the road to obtaining it involves taking already 

virtuous agents as role models, treating what for them are merely »rough guidelines« 
as if they were strict rules of conduct”; ibidem, s. 229.

60 Ibidem. 
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Z pewnością w przypadku niektórych jednostek jest to możliwe, ale 
Joyce pragnie znaleźć bardziej uniwersalny sposób radzenia sobie z pro-
blemem moralności, w związku z czym zadane pytanie wydaje się zasad-
ne i stawia jego koncepcję w niekorzystnym świetle. Mamy bowiem w tej 
propozycji do czynienia nie tylko z brakiem zachęty do samodzielnego 
myślenia we wcześniejszych latach rozwoju człowieka, ale również z zagłu-
szaniem jego naturalnego pędu do wiedzy, ciekawości i krytycznego my-
ślenia. Można przypuszczać, że bez uczenia dziecka mądrego, krytycznego 
myślenia od najwcześniejszych lat naturalnie nabywane słowo „nie” łatwo 
przekształci się w zwykłą skłonność do negacji, odmowy i buntu kierowa-
nego jedynie potrzebą destrukcji. Może wówczas dojść do sytuacji, w któ-
rej bezkrytyczne zaufanie do autorytetu będzie istniało obok tendencji do 
bezrefleksyjnej negacji i walki. Dlatego istotne, by już od wczesnego eta-
pu rozwoju dziecka mieć na uwadze, że celem jest wychowanie człowieka 
zdolnego do krytycznego myślenia i do dostrzegania złożoności proble-
matyki moralnej. Wymaga to z pewnością wielu wysiłków i nie jest możli-
we uniknięcie niebezpieczeństw związanych z tym podejściem, jednak jeśli 
weźmiemy pod uwagę krwawą historię ludzkości, to wydaje się, że jest to 
właściwy kierunek rozwoju refleksji etycznej61.

Zarysowany tutaj problem pojawi się jeszcze w ostatnim rozdziale. 
W tym miejscu jest omawiany tylko wstępnie, w powiązaniu z propozycją 
Joyce’a. Pomimo że zaakceptowanie teorii błędu lub stanowiska fikcjona-
lizmu nie wydaje się możliwe, to jednak propozycja Joyce’a może wskazy-
wać pewien pożądany kierunek myślenia oraz kierować ku nieco innemu 
rozwiązaniu przedstawionego problemu. Otóż ani Mackie, ani Joyce nie 

61 Naszkicowane uwagi odnoszą się do stanowiska Joyce’a zaprezentowanego w książce 
The myth of morality. Można sobie wyobrazić stanowisko zbliżone, w którym po zdia-
gnozowaniu fikcyjnego charakteru dyskursu etycznego podejmuje się próby ocalenia 
go w inny sposób niż poprzez bezkrytyczne zaufanie do autorytetu w początkowych 
stadiach rozwoju moralnego jednostki. Nie wiadomo jednak, czy taka zmieniona teo-
ria nadal mogłaby być nazywana fikcjonalizmem.
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rozważają możliwości, która wydaje się warta dokładniejszej analizy, tym 
bardziej, że byłaby ona w pewnym stopniu zbieżna z poglądami Nagela. 
Mianowicie chodzi o możliwość, że tylko część dyskursu moralnego lub 
tylko pewne jego aspekty są obarczone błędem. Albo nawet cały dyskurs, 
ale tylko pod pewnymi względami.

Takie twierdzenie byłoby w jakimś stopniu zbieżne z poglądami 
Nagela62. Na przykład w swoich rozważaniach dotyczących trafu moral-
nego przyjmuje on tezę, że wolność i wolna wola istnieją tylko w oglądzie 
wewnętrznym, nie zaś w oglądzie zewnętrznym63. Ponadto są pojęciami 
wewnętrznie niespójnymi i jedynie powierzchownie zrozumiałymi, co 
rzutuje na zrozumiałość i adekwatność pojęcia winy i odpowiedzialno-
ści moralnej. Takie rozstrzygnięcia pozwalają zinterpretować jego pogląd 
w ten sposób, że dyskurs etyczny jest częściowo lub pod pewnymi wzglę-
dami w nieunikniony sposób obarczony błędami. Ponadto, jeśli zarówno 
przekonania moralne, jak i słowa wyrażające pojęcia związane z dyskur-
sem moralnym są werbalizacją pierwotnych, przedwerbalnych intuicji, 
o których pisze Nagel, to jest możliwe, że nie tylko twierdzenia etyczne, 
ale również utworzone pojęcia jedynie w przybliżony, a nie w dokładny 
sposób uchwytują te intuicje. Jako przykład można podać takie pojęcia, jak 
„wartość” i „racja” (oraz pojęcia określające poszczególne wartości), któ-
re pojawiły się w określonym momencie rozwoju myśli i stanowią próbę 
przekazania pewnych treści związanych ze sferą moralności, czy szerzej – 
normatywności.

W związku z możliwością istnienia takiej „osłabionej błędności” teo-
rii, być może warto wziąć pod uwagę nieco inne rozwiązanie niż fikcjona-
lizm – zamiast mówić o fikcyjnym (lub częściowo fikcyjnym) charakterze 

62 Zob. np. T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 181.
63 Idem, Moral luck, „Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume” 

1976, t. 50, s. 137–155. Esej ten znajduje się również w książce Nagela Pytania ostateczne. 
Zob. T. Nagel, Traf w życiu moralnym, w: idem, Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, 
Warszawa 1997, s. 37–53.
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dyskursu moralnego, można próbować przyjąć pogląd o jego nieostro-
ści i niecałkowitej adekwatności, czyli o jego modelowym charakterze. 
Chodzi tu oczywiście o model w znaczeniu „przybliżenie”, a nie „idealny 
wzór”. W takim ujęciu sądy etyczne oraz poszczególne pojęcia, zarówno te 
odnoszące się do statusu moralnego człowieka, takie jak wina czy wolność, 
jak i te określające cnoty lub takie pojęcia, jak „wartość”, miałyby status ty-
powy dla modelu, czyli odnosiłyby się do rzeczywistości, tylko że, tak jak 
modele, nie czyniłyby tego w sposób ostry czy całkiem adekwatny. 

Powyższą myśl warto rozwinąć w oparciu o uwagi, które na temat mo-
delu wygłosiła Izydora Dąmbska64. Zauważyła ona, że w dotychczasowym 
dyskursie etycznym funkcjonowało owo pierwsze znaczenie modelu, ro-
zumiane jako wzór do naśladowania (w języku angielskim wyraża się ono 
np. w zwrocie role model oznaczającym osobę będącą wzorem cnót). Drugie 
znaczenie miało dotychczas zastosowanie głównie w takich naukach, jak 
fizyka (np. model atomu) lub biologia (np. model systemu nerwowego)65. 
Dąmbska zauważa, że możliwe jest pełnienie funkcji modelu jednocześnie 
w pierwszym i drugim znaczeniu: „Model-odwzorowanie służy często jako 
model-wzór do odwzorowania”66. Być może w dyskursie etycznym mamy 
do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdyż jego aspiracją jest pełnienie funk-
cji modelu w znaczeniu wzoru i wyznaczania standardów, natomiast praw-
dopodobnie ten dyskurs sam jest próbą modelowego przedstawienia sfery 
aksjologicznej. W związku z tym wydaje się, że należałoby wyeksplikować 
tę podwójną rolę dyskursu etycznego, aby nie był on mylnie utożsamiony 
jedynie z modelem (lub zbiorem modeli) w pierwszym znaczeniu.

Być może zmodyfikowanie propozycji Joyce’a, czyli zamiana jego po-
stulatu, aby kontynuować dyskurs etyczny, traktując go jako fikcję67, w po-

64 Zob. I. Dąmbska, Pojęcie modelu i jego rola w naukach, „Filozofia Nauki” 2015, nr 2, 
s. 141–152.

65 Zob. ibidem, s. 143.
66 Ibidem, s. 144.
67 R. Joyce, The myth of morality, op. cit., s. 221.
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stulat kontynuowania dyskursu etycznego przy traktowaniu go jako zesta-
wu modeli (w drugim znaczeniu tego słowa), jest jedną z opcji, którą warto 
wziąć pod uwagę. Umożliwiłoby to pogodzenie tezy o obiektywności etyki 
ze świadomością niedoskonałości twierdzeń, pojęć i kategorii etycznych. 
Model teoretyczny „ma z zamierzenia odzwierciedlać głęboką strukturę 
rzeczywistości. Korzysta się z niego, by stworzyć teorię, która w jakimś 
sensie wyjaśnia zjawiska”68. W rozważanym ujęciu chodziłoby jednak o od-
wzorowanie sfery faktów moralnych, a nie tylko zjawisk69. Byłby to pogląd, 
który uznaje, że wszystkie kategorie i pojęcia związane z dyskursem etycz-
nym obarczone są konceptualną nieadekwatnością, ale tylko część z nich 
jest tak nieadekwatna, że przynależy raczej do kategorii fikcji niż modelu. 
Kwestią wymagającą dalszych badań mogłoby być to, czy dyskurs etyczny 
sam w sobie może być uznany za zestaw modeli, czy też pojęcie modelu 
mogłoby mieć tutaj zastosowane jedynie jako pewna analogia służąca do 
lepszego wyjaśnienia specyfiki dyskursu etycznego – wówczas samo poję-
cie modelu pełniłoby funkcję modelu dla dyskursu etycznego, jako mecha-
nizm „lepiej rozumiany” i „będący źródłem analogii”70. 

Trzeba również zwrócić uwagę, że istnieją różne koncepcje modeli. 
Proponowane ujęcie nie wniesie prawie nic nowego, jeśli przyjmie się kon-
cepcję instrumentalizmu głoszącą, że „teorie nie są przedstawieniem rze-
czywistości”71, a „kryterium oceny teorii nie powinna być prawdziwość czy 
fałszywość, lecz ich użyteczność”72. Będzie ono różnić się od fikcjonali-
zmu i w jakimś stopniu będzie kompatybilne z tezą o obiektywności etyki 
(obiektywności nie absolutnej, ale porównywalnej z obiektywnością wystę-
pującą w innych naukach) tylko wtedy, kiedy potraktujemy je jako rodzaj re-

68 I.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, tłum. M. Krośniak, Kraków 1984, s. 42n.
69 Można jednak posługiwać się pojęciem modelu również w odniesieniu do zjawisk ta-

kich jak chociażby wspomniana w jednym z kolejnych przypisów wolna wola.
70 Ibidem, s. 43.
71 Ibidem, s. 50.
72 Ibidem.
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alizmu krytycznego, który uznaje, że nauka „polega w równym stopniu na 
poszukiwaniu i odkrywaniu, jak i na tworzeniu i odkrywaniu”73. W takim 
ujęciu teoria etyczna byłaby zestawem pojęć i twierdzeń, które „w niezupeł-
nie adekwatny sposób przedstawiają niektóre aspekty rzeczywistości”74. 

Gdyby porównanie dyskursu etycznego do zestawu modeli, a nie do 
fikcji, było adekwatne, wiązałoby się to ze zmniejszonym wewnętrznym 
zakłamaniem, ponieważ zakładałoby jedynie niemożliwą do przezwycię-
żenia konieczność posługiwania się przybliżeniami, a nie posługiwanie się 
fikcją przebraną za prawdę. Może być więc tak, że dyskurs etyczny nie jest 
całkiem błędny, tylko obarczony nieusuwalnym marginesem błędu, który 
można starać się zminimalizować75. Wszystkie pojęcia związane z fakta-
mi moralnymi wyglądają, jakby były ostre i dokładne, chociaż takie nie są, 
a przy tym określone teorie etyczne mogą być lepsze lub gorsze pod wzglę-
dem większej lub mniejszej adekwatności do rzeczywistości.

 Oczywiście, aby uniknąć błędnego koła, trzeba bardzo mocno opa-
trzyć te rozważania znakiem „jeśli”: jeśli krytyczny realizm w odniesieniu 
do omawianych zagadnień jest najwłaściwszym z proponowanych stano-
wisk, to wówczas mamy szanse na uratowanie dyskursu etycznego przed 
instrumentalizmem lub fikcjonalizmem, mamy też szanse na zmniejsze-

73 Ibidem, s. 51. Takie podejście interesująco wpisuje się w pewne zamieszanie i rozbież-
ności co do sposobu rozumienia wartości przez Nagela, ponieważ filozof ten czasem 
pisze o tworzeniu wartości, a czasem o ich odkrywaniu. Być może ta ambiwalencja 
wynika z przeczuwanej, lecz nierozwiniętej świadomości adekwatności stanowiska, 
które zostało tu określone jako „realizm krytyczny” – jednak należy tę uwagę potrak-
tować jedynie jako przypuszczenie lub wskazanie możliwości, ponieważ rozbieżno-
ści te mogą wynikać również z innych powodów.

74 Ibidem.
75 Można tę sytuację porównać np. do modelu atomu w fizyce – dotąd atom był wyobra-

żany podobnie do modelu układu słonecznego, a teraz podkreśla się, że należący do 
niego elektron bardziej przypomina chmurę niż ciało krążące po orbicie – jednak na-
wet ten drugi model jest jedynie niedokładnym przybliżeniem prawdziwego atomu, 
chociaż sprawia wrażenie dokładnego i konkretnego.
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nie wewnętrznego zakłamania mechanizmów praktyki moralnej. Nie jest 
możliwe udowodnienie, że tak jest, natomiast można to potraktować jako 
możliwość, która daje pewną nadzieję na uniknięcie wyżej wymienionych 
niesatysfakcjonujących opcji. Należy również zastrzec, że może być tak, iż 
tylko część dyskursu moralnego spełniłaby warunki, aby rozpatrywać ją 
w kategoriach modelu. Być może jakaś część tego dyskursu jest obarczona 
tak fundamentalnym błędem, że dla niektórych pojęć czy sądów lepszą ka-
tegorią jest „fikcja” niż „model”76.

2. Problem ontycznego statusu wartości

2.1. Racje a wartości

Spójrzmy na dwa pytania zadane przez Alfreda Ayera. Chociaż ich 
kontekst był nieco inny niż perspektywa badawcza tej pracy, a odpowiedź, 
której udzieliłby Nagel, znacznie różniłaby się tego, co miał na myśli Ayer, 
kiedy je zadawał, to pytania te są relewantne w odniesieniu do problematyki 

76 Jako przykład może posłużyć zjawisko określane mianem wolnej woli oraz przeko-
nanie, że człowiek ma wolną wolę. Jeśli istnienie wolnej woli jest iluzją, to zarówno 
to pojęcie, jak i przekonanie o jego istnieniu należy do kategorii fikcji. Jeśli natomiast 
istnieje zjawisko spełniające warunki wolnej woli, i tylko nasze problemy z jego kon-
ceptualizacją sprawiają, że nie jesteśmy go w stanie zrozumieć w sposób, który nie 
byłby powierzchowny i wewnętrzne niespójny, to mielibyśmy do czynienia z poję-
ciem pełniącym funkcję modelu, czyli pewnego przybliżenia. Być może istnieją też 
opcje pośrednie – w odniesieniu do wolnej woli w ostatnim rozdziale taką sytuację 
nazwałam „prześwitem wolności”. W tym miejscu pojęcie to pojawia się jako przy-
kład ilustrujący omawiany problem. Interesujące analizy dotyczące faktycznego oraz 
prawidłowego rozumienia wolnej woli i uwikłania tego konceptu w martwą spuściznę 
pojęciową, prowadzącą do paradoksów i sprzeczności, przeprowadza A. MacIntyre; 
zob. idem, The antecedents of action, w: B. Williams, A. Montefiore (red.), British analy-
tical philosophy, London 1966, s. 205–225.
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wartości i innych faktów moralnych: „O czym wolno zasadnie stwierdzić, 
że istnieje? oraz: w jakiej mierze to, co istnieje, jest naszym wytworem?”77.

W przeciwieństwie do wielu innych filozofów anglosaskich Nagel nie 
porzuca całkowicie pojęcia wartości. W pewnych miejscach można odnieść 
wrażenie, że stosuje on zamiennie pojęcia wartości i racji. Wydaje się jed-
nak, że nie wynika to z ich utożsamienia, ale z przekonania, że określone 
stwierdzenia w danym kontekście odnoszą się zarówno do wartości, jak 
i do racji. Kwestia relacji pomiędzy racjami i wartościami poruszana jest 
przez niego rzadko i bardzo zwięźle. Prawdopodobnie dlatego również 
w literaturze wtórnej stosunek pomiędzy nimi u Nagela zwykle jest trakto-
wany skrótowo, nawet przez autorów wnikliwie analizujących jego poglą-
dy78. Sam Nagel pisze, że racje wyrażają wartości lub je reprezentują. Z tego 
stwierdzenia zdaje się wynikać po pierwsze, że wartości i racje nie są toż-
same, choć jest między nimi ścisły związek, a po drugie, że wartości są on-
tologicznie pierwotniejsze. W związku z lakonicznymi i niejasnymi wypo-
wiedziami Nagela w tej materii wśród jego interpretatorów nie ma również 
zgody co do tego, czy opowiada się on za skrajnym realizmem, jeśli chodzi 
o status istnienia wartości79. 

77 A. Ayer, Filozofia XX wieku, tłum. T. Baszniak, Warszawa 2003, s. 28.
78 Przykładowo M. Pyka w artykule na temat zagadnienia racji działania w koncepcji 

Nagela stwierdza, że wartości są u niego korelatami racji, ale nie przeprowadza na 
ten temat dokładnych analiz. Zob. idem, Umysł i moralność w filozofii Thomasa Nagela, 
„Diametros” 2004, nr 2, s. 97. Jednak w późniejszej książce poświęconej Nagelowi 
analizuje tę relację bardziej dogłębnie.

79 W tekstach Nagela nie ma w tej kwestii jednoznacznych ustaleń, jako że mówi on 
o „tworzeniu lub rozpoznawaniu wartości”, jednak analiza tekstu przynajmniej w nie-
których miejscach pozwala stwierdzić, że pisze on o tym zagadnieniu w kontekście 
omawiania działania obiektywnej jaźni, utożsamionej przez niego z „obiektywną 
wolą”. Zob. np. T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 162–164. Kwestie te wymagają dal-
szych badań, głównie w zakresie ustalenia, czy owo zdarzające się Nagelowi utożsamie-
nie obiektywnej jaźni i obiektywnej woli oraz rozpoznawania i tworzenia wartości jest 
efektem pozostawania pod wpływem koncepcji Kanta, czy też ma jakieś inne uzasad-
nienie, które ponadto miałoby istotne znaczenie dla relacji z jego pozostałymi tezami.



113Realizm etyczny i obiektywność etyki

Zatem stanowisko Nagela pod pewnymi względami nie jest typowe 
dla przedstawicieli realizmu racji. O ile bowiem dla filozofów kontynental-
nych nierozstrzygnięty status ontyczny wartości nie jest przeszkodą, aby 
stanowiły one jedno z centralnych pojęć etycznych, o tyle filozofowie re-
prezentujący tradycję anglosaską starają się uniknąć odwoływania do war-
tości jako odrębnych bytów, którym przysługuje jakikolwiek sposób ist-
nienia – w szczególności od czasu sformułowania przez Mackiego zarzutu 
o „dziwacznych własnościach wszechświata”. Ci myśliciele, którzy bronią 
realizmu etycznego, zwykle już na samym początku zaznaczają, że ich re-
alizm nie jest teorią typu platońskiego, a jedynie wyrazem poglądu o ist-
nieniu obiektywnych prawd etycznych. Nagel również w wyraźny sposób 
odmawia uznania wartości za odrębne byty, zaznaczając, że jego koncep-
cja nie jest formą platonizmu. Realizm etyczny polega w jego przekonaniu 
na tym, że jest możliwe formułowanie obiektywnych sądów o charakterze 
powinnościowym. Jednak nie wyklucza on w sposób kategoryczny możli-
wości zbudowania „bogatszej metafizyki moralności”80. Wprawdzie Nagel 
stwierdza, że nie bardzo potrafi sobie wyobrazić, na czym miałaby ona po-
legać, ale w innym miejscu podejmuje próbę wyjaśnienia statusu wartości 
poprzez odwołanie się do koncepcji Johna McDowella, która jest odmianą 
relacjonizmu.

O relacjonistycznym rozumieniu wartości i racji przez Nagela świad-
czą też pewne lakoniczne stwierdzenia w jego książce Mind and cosmos: 

Oczywiste jest, że istnienie wartości i nasza reakcja na wartości zależy od 
świadomości i poznania, ponieważ wiele z tego, co jest wartościowe, zawie-
ra się lub wiąże ze świadomym doświadczeniem, a odpowiednie reakcje na 
to, co jest dobre, a co złe, co słuszne, a co niesłuszne, zależą od rozpoznania 
rzeczy, które dostarczają nam racji do działania81.

80 Ibidem, s. 170.
81 „It is clear that the existence of value and our response to it depend on consciousness 

and cognition, since so much of what is valuable consists in or involves conscious ex-
perience, and the appropriate responses to what is good and bad, right and wrong, de-
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Z zacytowanego fragmentu wyłaniają się co najmniej dwie kwestie. 
Jedną z nich jest wspomniany już relacjonistyczny charakter wartości i ra-
cji. Drugą stanowi powiązanie przez Nagela kwestii wartości i dobra z po-
jęciem słuszności i racji82. Chociaż nie podejmuje on prób zgłębienia tej 
relacji, jest widoczne, że konsekwentnie wiąże ze sobą dziedzinę wartości 
i racji do działania.

2.2. Status wartości w koncepcji Johna McDowella i Roberta Audiego

Ponieważ to właśnie McDowell jest filozofem, który według Nagela 
przedstawił najbardziej obiecującą propozycję, jeśli chodzi o ontyczny sta-
tus wartości, warto pokrótce omówić ten aspekt jego koncepcji. McDowell 
jest niezwykle interesującym współczesnym filozofem i pod pewnymi 
względami bliskim intelektualnie Nagelowi, ponieważ w niektórych kon-
tekstach obaj powołują się na siebie nawzajem. W swojej myśli nawiązu-
je on – tak jak Nagel – zarówno do Arystotelesa, jak i do Kanta, jednak 
oprócz tego łączy te wątki z własną wersją etyki cnót, pokazując w ten 
sposób, że takie przedsięwzięcie jest możliwe i może stanowić cenną pro-
pozycję etyczną. Ponadto McDowell przedstawia własną koncepcję epis-

pend on the cognitive recognition of the things that give us reasons for and against”; 
T. Nagel, Mind and cosmos, op. cit., s. 97n.

82 Relacje pomiędzy tymi kategoriami należą do podstawowych problemów w myśli 
etycznej. Jednym z wątków jest kwestia ich wzajemnej zależności lub redukowalno-
ści. W stanowiskach charakterystycznych dla kantyzmu podkreśla się niezależność 
obowiązku od dobra (czyli ought i right od good). Takie stanowisko reprezentował np. 
H.A. Prichard. Przeprowadzał on drobiazgowe analizy mające uzasadnić niezależ-
ność obowiązku od dobra. Niektóre jego argumenty można uznać za przekonujące, 
jeśli bierze się pod uwagę bezpośrednie skutki działania zgodnego z powinnością, 
jednak nie udaje mu się wykazać, że pojęcie obowiązku może pozostawać oderwane 
od pojęcia dobra w szerszym kontekście, na poziomie rozważań o wyższym stopniu 
ogólności. Zob. H.A. Prichard, Does moral philosophy rest on mistake?, „Mind, New 
Series” 1912, t. 21, nr 81, 21–37.
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temologii i ontologii wartości, do której nawiązuje Nagel, i podobnie jak 
on jest zwolennikiem internalizmu motywacyjnego (internalizm będzie 
omawiany w ostatnim rozdziale książki). Obaj filozofowie posługują się 
zarówno pojęciem racji, jak i pojęciem wartości. McDowell próbuje wyja-
śnić status wartości poprzez analogię do własności wtórnych i polemizuje 
z Mackiem, który starał się wykazać, że w strukturze wszechświata nie ma 
miejsca dla wartości. Koncepcję McDowella można zakwalifikować jako 
wersję relacjonizmu – rozwijającego się nurtu, który stanowi próbę prze-
łamania pojmowania wartości w sposób skrajnie subiektywny lub obiek-
tywny w rozumieniu platońskim83. Relacjonizm polega na przekonaniu, że 
wartości pojawiają się jedynie w relacji podmiot–przedmiot, i właśnie taki 
pogląd przyjmuje McDowell. Nawiązuje on do rozróżnienia własności 
pierwotnych i wtórnych, które poczynił John Locke, i przedstawia status 
wartości jako analogiczny do własności wtórnych. Jednocześnie podkreśla, 
że własności wtórne nie mają charakteru iluzorycznego – ich rozpoznanie 
jest uzależnione od poznającego podmiotu, jak również od cech danego 
obiektu84. Sytuacja taka zachodzi choćby w przypadku percepcji kolorów. 
Podobnie jest z wartościami – nie istnieją one jako odrębne byty w sensie 
platońskim, w oderwaniu od podmiotów, które byłyby w stanie je rozpo-
znać. Wartości ujawniają się w określonych sytuacjach i są związane zarów-
no z daną sytuacją, jak i mogącym je rozpoznać podmiotem. 

McDowell podkreśla przy tym, że o ile własności wtórne związane 
są z automatycznym wywoływaniem określonego efektu (np. wizualne-
go), czyli z relacją kauzalną, o tyle w przypadku wartości mówimy o tym, 
że dana sytuacja z a s ł u g u j e  na określoną reakcję, a nie, że ją kauzalnie 
wywołuje, a więc – w przeciwieństwie do własności wtórnych – ta relacja 
nie ma charakteru automatycznego. Christofer O. Tollefsen podkreśla ten 

83 Por. A. Niemczuk, Stosunek wartości do bytu, Lublin 2005, s. 124–126.
84 J. McDowell, Values and secondary qualities, w: idem, Mind, value and reality, Cambridge–

London 2002, s. 133n.
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aspekt teorii McDowella, zwracając uwagę, że wymogi moralne związane 
z daną sytuacją często oznaczają, że jakaś wartość, dopóki nie zostanie zre-
alizowana, istnieje jedynie potencjalnie. Dopiero działanie czyniące zadość 
pojawiającym się wymogom powoduje, że może się ona ujawnić: 

Często wartości, które dotyczą nas w określonej sytuacji, nie są napoty-
kane bezpośrednio w świecie. Raczej doświadczamy świata, oceniając, że 
obiecuje on nam pojawienie się pewnych wartości, jeśli postąpimy w okre-
ślony sposób, lub też odwrotnie – świat nam podpowiada, że udaremnimy 
pojawienie się wartości, gdy postąpimy w odmienny sposób85.

McDowell rozwija swoją filozofię moralną w kierunku etyki cnót, de-
finiując cnotę jako „zdolność do rozpoznania wymogów, które dana sytu-
acja nakłada na zachowanie”86 i utożsamiając tę zdolność z „wrażliwością 
moralną”. Wrażliwość moralną rozumie w sposób intelektualistyczny, 
jako umiejętność dostrzeżenia wartości i związanych z nimi wymogów po-
łączoną ze zdolnością do wyciszania skłonności zakłócających dyspozycje 
do postępowania zgodnie z rozpoznanymi wymogami87. Jest to interesują-
ce w kontekście zagadnień omawianych w tej książce, ponieważ zdolność 
do ważenia różnych typów racji zaproponowanych przez Nagela również 
zostanie przedstawiona jako jedna z cnót o charakterze zarówno etycz-
nym, jak i intelektualnym. I chociaż cnota, o której mowa w ostatnim roz-
dziale, nie jest tożsama z intelektualistycznie pojmowaną wrażliwością mo-
ralną McDowella, to jednak jego propozycja może wzmocnić twierdzenie 
o istnieniu cnoty polegającej na prawidłowym uchwyceniu ujawniających 

85 „Often the values that concern us in a situation are not met directly in the world. 
Rather, we experience the world evaluatively as promising certain values, if we do 
such and such, and as promising to frustrate certain values if we do something else”; 
Ch. Tollefsen, McDowell’s moral realism and the secondary quality analogy, „Disputatio. 
International Journal of Philosophy”, maj 2000, nr 8.

86 J. McDowell, Virtue and reason, w: idem, Mind, value and reality, op. cit., s. 53.
87 Zob. J. McDowell, Are moral requirements hypothetical imperatives?, w: idem, Mind, value 

and reality, op. cit., s. 92.
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się w danej sytuacji racji do działania. Jednocześnie koncepcja McDowella 
nie jest w pełni satysfakcjonująca – zaproponowane przez niego ujęcie re-
alizmu etycznego relatywizuje obiektywność etyki, dostosowując ją do 
praktyk danej wspólnoty, co związane jest z jego inspiracjami filozofią 
Rorty’ego i Wittgensteina88. Trudności napotykane przez McDowella są 
przyczyną, dla której jego koncepcja nie wydaje się całkowicie udaną pró-
bą pogodzenia różnorodnych stanowisk w etyce. Jednak jego propozycja 
dotycząca sposobu rozumienia pojęcia wartości jest nadal warta uwagi, 
zwłaszcza w kontekście omawiania filozofii Nagela, który uznał ją jako do-
syć przekonującą. 

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednej współczesnej koncepcji, któ-
ra jest próbą wyjaśnienia statusu wartości, i – podobnie jak rozważania 
McDowella – ma charakter pośredni pomiędzy platonizmem a subiektywi-
zmem89. Robert Audi proponuje pogląd mówiący, że własności normatyw-
ne superweniują na własnościach naturalnych. Rozważa on określenie tej 
koncepcji jako nieredukcyjny naturalizm, który może dotyczyć zarówno 
relacji pomiędzy tym, co fizyczne i mentalne, jak i statusu ontologiczne-
go sfery normatywnej. W filozofii umysłu mielibyśmy więc do czynienia 
z teorią, w której własności mentalne nie są „redukowalne do fizycznych, 
jednak z konieczności należą do istot ucieleśnionych”90. W etyce natomiast 
własności naturalne stanowiłyby ugruntowanie dla własności normatyw-
nych przy jednoczesnym braku możliwości ontologicznego zredukowania 
tego, co normatywne, do własności stanowiących ich ugruntowanie91. Przy 

88 Trudności, z którymi musi zmierzyć się koncepcja McDowella, omówiłam w arty-
kule: W. Wojtanowska, John McDowell’s theory of moral sensibility, „Logos i Ethos” 
2016, nr 1, s. 73–85. Jest w nim również przedstawiona część zagadnień poruszonych 
w tym podrozdziale.

89 R. Audi również rozważa powiązanie idei etyki cnót z zagadnieniem racji do działa-
nia. Zob.: idem, Moral knowledge and ethical character, New York–Oxford 1997, s. 6.

90 Idem, Naturalism, normativity and explanation, Kraków 2014, s. 28.
91 Ibidem, s. 27.
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tym, pomimo że własności superweniujące – czyli w przypadku etyki wła-
sności normatywne lub fakty moralne – nie są redukowalne bezpośrednio 
do własności stanowiących ich ugruntowanie, nie znaczy to, że nie mogą 
być one redukowane do natury rozumianej w szerszy sposób. Opisując ten 
rodzaj naturalizmu, Audi zauważa: „Chodzi o to, że charakter tej zależno-
ści nie implikuje niemożliwości redukcji właściwości ugruntowanych do 
j a k i e j ś  własności tego rodzaju, do której należy własność stanowiąca jej 
ugruntowanie, w tym przypadku do właściwości naturalnych”92. Gdyby 
taka możliwość nie została dopuszczona, to nadal mielibyśmy do czynienia 
z antynaturalizmem. Ogólne rozumienie nieredukcyjnego naturalizmu 
Audi wyjaśnia następująco: „Postrzegam naturalizm w jego filozoficznej, 
a nie metodologicznej formie, jako z grubsza pogląd, że natura jest wszyst-
kim, a jedyne podstawowe prawdy są prawdami natury. […] Ta koncepcja 
pozostawia otwarte pytanie, co się liczy jako naturalne, i odpowiednio, 
jako nauki przyrodnicze”93. Zwrócenie uwagi na filozofów rozważających 
nieredukcyjny naturalizm jest szczególnie istotne w świetle ostatniej książ-
ki Nagela, ponieważ przedstawia on w niej koncepcję, którą Marek Pyka 
określił jako naturalizm teleologiczny. Wydaje się bowiem, że poszerzenie 
pojęcia naturalizmu może w pewnym stopniu przyczynić się do złagodze-
nia niektórych współczesnych sporów filozoficznych.

92 „The point is that this character of the relation does not imply the impossibility 
of reduction of the grounded properties to some property of the kind to which the 
grounding property belongs, in this case natural properties”; ibidem, s. 27–28. Audi 
nie wyklucza możliwości redukcji własności normatywnych do jakichś własności na-
turalnych, ale też bierze pod uwagę, że ostatecznie taka redukcja nie ma miejsca – zo-
stawia więc tę kwestię otwartą. Zob. też s. 75–76.

93 „I view naturalism, in its philosophical as opposed to methodological form, as ro-
ughly the view that nature is all there is and the only basic truths are truths of nature. 
[…] This conception leaves open what counts as natural, and correspondingly, as nat-
ural science”; R. Audi, Naturalism, normativity and explanation, op. cit., s. 41–42.



119Realizm etyczny i obiektywność etyki

3. Realizm etyczny w świetle nauk ewolucyjnych

3.1. Niekompatybilność darwinizmu i realizmu etycznego w argumentacji 
Nagela 

Na temat problemów związanych z pogodzeniem darwinizmu z re-
alizmem etycznym w wersji antynaturalistycznej powstała w ramach filo-
zofii anglosaskiej obszerna literatura94. Zagadnienia te są częścią bardziej 
ogólnej debaty dotyczącej związków pomiędzy odkryciami naukowymi 
a twierdzeniami z dziedziny etyki. Mogą one dotyczyć tzw. przekonań 
pierwszego rzędu, do których należy etyka normatywna, oraz przekonań 
drugiego rzędu, czyli rozważań metaetycznych. W Mind and cosmos Nagel 
zabiera głos w tej debacie głównie na poziomie rozważań metaetycznych, 
a mianowicie w kontekście pogodzenia prawdziwości realizmu etycznego 
z darwinizmem. Dochodzi do wniosku, iż nie można ich pogodzić, co jest 
jedną z przesłanek do uzasadnienia fałszywości obecnie obowiązującego 
paradygmatu w nauce95. W celu jasnego zaprezentowania jego toku myśle-
nia w tej kwestii spróbujemy przedstawić jego argumentację w sposób nie-
co bardziej sformalizowany96:

Przesłanki:
1.  Nie można pogodzić prawdziwości realizmu etycznego i materiali-

stycznego neodarwinizmu: nieprawda, że (p i q).
2.  Realizm etyczny jest prawdziwy: p.

94 Nagel w swojej ostatniej książce używa zamiennie określeń „darwinizm”, „neodarwi-
nizm” i „paradygmat darwinowski”. Dla uproszczenia będę w tej pracy używać naj-
prostszego terminu, czyli „darwinizm”.

95 Przed zaprezentowaniem „argumentu z realizmu etycznego” Nagel wysuwa argu-
ment „ze świadomości” i „z poznania”. Cała książka Mind and cosmos jest w zasadzie 
połączeniem tych trzech argumentów.

96 Schemat standaryzacji został zaczerpnięty z: K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, 
Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003.
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Konkluzja: 
 Materialistyczny neodarwinizm nie jest prawdziwy: nieprawda, że q.

Schemat argumentacji Nagela nie budzi zastrzeżeń, ponieważ jest to 
rozumowanie dedukcyjne, w którym prawdziwość przesłanek gwarantu-
je prawdziwość konkluzji. Warto jednak zauważyć, że w tym argumencie 
Nagel posługuje się przesłanką, która niewątpliwie jest kontrowersyjna 
(przesłanka 2), jako że realizm etyczny sam w sobie jest punktem spornym. 
Pojawia się tutaj problem skuteczności argumentu – powstaje bowiem sy-
tuacja, w której wydaje się on łamać zasadę, że do wsparcia kontrowersyj-
nej tezy należy posłużyć się względnie niekontrowersyjnymi przesłankami. 
Jeśli chodzi o przesłankę 1, to Nagel uznaje ją za prawdziwą, opierając się nie 
tylko na własnych przemyśleniach, ale również na argumentacji przedsta-
wionej przez Sharon Street w eseju A Darwinian Dilemma for Realist Theories 
of Value97. W przeciwieństwie do Nagela uważa ona, że niemożność pogo-
dzenia realizmu etycznego i darwinizmu jest jedną z przesłanek mających 
wykazać nieprawdziwość realizmu etycznego. Jest to ciekawy przykład sy-
tuacji, w której ta sama kwestia (tu: niekompatybilność realizmu etyczne-
go z darwinizmem) może wchodzić w skład argumentacji mającej na celu 
wykazanie prawdziwości zupełnie odmiennych poglądów. Przedstawmy 
tu nieco szerzej jej argumentację, ponieważ tezy te mają duże znaczenie 
dla rozważań Nagela. Sedno argumentacji Street brzmi: nie można pogo-
dzić prawdziwości realizmu etycznego w wersji antynaturalistycznej i ma-
terialistycznego darwinizmu. Materialistyczny darwinizm jest prawdziwy, 
a więc realizm etyczny jest fałszywy. Zatem Street stoi na stanowisku, że 
to prawdziwość materialistycznego darwinizmu jest tezą mniej kontrower-
syjną i może ona stanowić przesłankę, a nie konkluzję argumentacji. Nagel 
akceptuje tezę o niekompatybilności obu stanowisk, tyle że dla niego jest 

97 Sh. Street, A Darwinian Dilemma for Realist Theories of Value, „Philosophical Studies” 
2006, nr 127, s. 109–166.
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to jeden z argumentów przemawiających na niekorzyść darwinizmu rozu-
mianego w sposób materialistyczny. W Mind and cosmos Nagel stwierdza: 

Zgadzam się ze stanowiskiem Sharon Street, że realizm etyczny jest nie-
kompatybilny z Darwinowskim wyjaśnieniem wpływu ewolucji na na-
sze zdolności do wydawania sądów moralnych i wartościujących. Street 
twierdzi, że wyjaśnienie darwinowskie ma mocne oparcie we współcze-
snej nauce, więc dochodzi do wniosku, że realizm etyczny jest fałszywy. Ja 
przeprowadzam takie samo rozumowanie w odwrotnym kierunku: skoro 
realizm etyczny jest prawdziwy, to Darwinowskie wyjaśnienie motywów 
leżących u podstaw naszych sądów moralnych musi być fałszywe, pomimo 
naukowego konsensusu na jego korzyść98. 

Nagel wyjaśnia, że zgadza się argumentem Street w takim stopniu, 
w jakim wskazuje ona, że 

jeśli nasze zdolności do wydawania sądów wartościujących są w dużej mie-
rze efektem naturalnej selekcji, to nie ma powodu oczekiwać, że doprowa-
dzą nas one do sytuacji, w której będziemy w stanie wykryć niezależne od 
umysłu etyczne i mówiące o wartościach prawdy, jeśli coś takiego istnieje. 
Dzieje się tak dlatego, że nasza zdolność do wykrycia takich prawd, w prze-
ciwieństwie do zdolności do wykrywania prawdy niezależnej od umysłu na 
temat świata fizycznego, nie wniosłaby żadnego wkładu do sukcesu repro-
dukcyjnego99.

Od razu warto zauważyć, że kluczowe w tej argumentacji jest właśnie 
sformułowanie „niezależne od umysłu”. Jeśli niezależność prawd etycz-
nych od umysłu polega na tym, że nie mogą one pozostawać w żadnej re-
lacji do umysłu człowieka i jego uwarunkowań, to faktycznie ta kwestia 
jest przesądzona, ponieważ z definicji uznajemy, że nie ma żadnej relacji 
pomiędzy sądami etycznymi a szeroko rozumianym podłożem biologicz-
nym. Przy tak ostrej dychotomii na jednym końcu skali znajdzie się skraj-
nie rozumiany realizm etyczny w wersji antynaturalistycznej, a na drugim 

98 T. Nagel, Mind and cosmos, op. cit., s. 105.
99 Ibidem, s. 107.
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mogłoby się mieścić kilka różnych stanowisk. Jednym z nich mógłby być 
na przykład realizm etyczny w wersji naturalistycznej lub antyrealizm, do 
którego zalicza się emotywizm. Jednak warto podkreślić, że aby można 
było mówić o realizmie etycznym w wersji antynaturalistycznej, niezależ-
ność od umysłu nie musi być absolutna. Krzysztof Saja, analizując rożne 
postaci realizmu etycznego, również zwraca uwagę na ten fakt, pisząc, że 
„[…] niezależność od umysłu rozumieć można jednak w różny sposób”100. 
Aby wniknąć w istotę tego sporu, przyjrzyjmy się bliżej argumentacji, któ-
rą przedstawia Street w swoim artykule.

3.2. Sharon Street i argumenty przeciwko realizmowi etycznemu

Według Street, podstawowym problemem, z jakim muszą mierzyć 
się realiści etyczni, jest relacja pomiędzy niezależnymi prawdami warto-
ściującymi, których istnienie postuluje realizm etyczny, a faktem, że siły 
ewolucji miały istotny wpływ na nasze sądy wartościujące. Street uważa, 
że realizm nie jest w stanie dać satysfakcjonującej odpowiedzi na tę relację. 
Opowiedzenie się za opcją pierwszą, mówiącą, że nie ma żadnej relacji mię-
dzy niezależnymi prawdami moralnymi a naszymi poglądami kształtowa-
nymi przez naturalną selekcję, oznaczałoby, że większość naszych sądów 
moralnych, ukształtowanych przez siły ewolucji niemające nic wspólne-
go z moralnymi prawdami, błądzi po bezdrożach. Druga opcja mówi, że 
istnieje taki związek, bowiem selekcja w jakiś sposób faworyzowała tych 
naszych przodków, którzy byli w stanie uchwycić moralne prawdy. Ta 
opcja jest według Street nieakceptowalna z naukowego punktu widzenia. 
Ponieważ badaczka odrzuca opcję mówiącą, że procesy naturalnej selekcji 
faworyzowały jednostki będące w stanie lepiej odkrywać moralne prawdy, 
prowadzi ją to do konkluzji, że zgodność naszych sądów etycznych z mo-

100 K. Saja, Etyka normatywna, op. cit., s. 26.
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ralnymi prawdami – gdyby takie istniały, to znaczy gdyby realizm etyczny 
był prawdziwy – byłaby nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności101. 

Poruszana problematyka jest niezwykle złożona. Wydaje się, że ar-
gumentacja Street dobrze trafia w tradycyjną, skrajnie antynaturalistycz-
ną wersję realizmu etycznego, gdzie nie ma żadnego związku pomiędzy 
światem empirycznym, do którego należy również psychiczna konstrukcja 
człowieka, a dziedziną prawd moralnych (z problemem tego typu muszą 
się mierzyć np. etyki typu kantowskiego). Natomiast kwestia ta przestaje 
się wydawać oczywista, jeśli uznamy, że pomiędzy jednym i drugim może 
istnieć jakiś rodzaj relacji. Wydaje się również, że w przypadku takich kon-
cepcji, które nie mają charakteru redukcjonistycznego i dopuszczają rela-
cje pomiędzy faktami moralnymi a biologiczno-psychicznym podłożem, 

101 R. Shafer-Landau, referując poglądy Street, przedstawia jej argumentację w sposób 
bardziej precyzyjny niż Nagel. Shafer-Landau streszcza argument Street w ten sposób, 
że jeśli realizm etyczny jest prawdziwy i jeżeli nasze sądy moralne są efektem dzia-
łania naturalnej selekcji, to według Street nieprawdopodobne jest to, abyśmy posia-
dali wiedzą etyczną. Jeśli zatem darwinizm jest prawdziwy, a sądy etyczne mogą być 
prawdziwe lub fałszywe, to nie posiadamy żadnej wiedzy, na której można by polegać. 
Można przeformułować ten argument w ten sposób, że jeśli realizm etyczny i darwi-
nizm są prawdziwe, to wiedza o faktach moralnych jest poza naszym zasięgiem, bo 
zdobycie jej jest kwestią nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności. Z tych ustaleń 
jednak rzeczywiście Street wyciąga wniosek, że realizm etyczny jest niekompatybilny 
z darwinizmem – więc w tym sensie Nagel nie dokonuje interpretacji argumentów 
Street w sposób mylący. Dyskusyjny jest w interpretacji Nalega tylko fakt, że utoż-
samia on brak możliwości uzyskania prawomocnej wiedzy etycznej z odrzuceniem 
realizmu etycznego, ponieważ teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że istnieje wie-
dza etyczna, do której nie mamy dostępu ze względu na różne „zakłócenia” w naszej 
psychice. Można jednak pominąć tu tę kwestię z tego powodu, że gdybyśmy uzna-
li prawdziwość realizmu etycznego i zgodzili się ze Street, że z powodu naturalnej 
selekcji nie mamy możliwości poznania prawd etycznych, to realizm etyczny byłby 
dla nas zupełnie bezużyteczny. Wtedy rzeczywiście nie miałoby większego znaczenia, 
czy realizm etyczny jest prawdziwy czy nie, skoro i tak nie mielibyśmy możliwości 
uzyskania prawomocnej wiedzy etycznej – chyba że za sprawą nieprawdopodobnego 
zbiegu okoliczności. 
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określenie naturalizm vs. antynaturalizm przestaje być wyraziste i jedno-
znaczne. Przykładem teorii, którą zarówno w dziedzinie metafizyki, jak 
i etyki trudno zakwalifikować jednoznacznie jako naturalizm lub antyna-
turalizm, jest filozofia Spinozy lub Arystotelesa. 

Jednym z głównych wątków w omawianej argumentacji Street jest kwe-
stia, czy w przypadku prawdziwych sądów wartościujących (w tym sądów 
etycznych) mamy do czynienia z nieprawdopodobnym zbiegiem okolicz-
ności. Przywołuje ona kilka z najbardziej podstawowych sądów wartościu-
jących, które są charakterystyczne dla istot ludzkich, bez względu na ich 
przynależność kulturową. Należą do nich przekonanie o wartościowości 
własnego przetrwania, przekonania o tym, że mamy większy obowiązek 
dbać o swoje własne dzieci niż o nieznajomych, że należy odpłacać dobrem 
za dobro, że altruizm należy cenić i podziwiać, że należy unikać lub karać 
jednostki krzywdzące innych. Według Street, cenimy te rzeczy nie dlatego, 
że przedstawiają one obiektywną wartość, tylko dlatego, że przeżywały te 
osobniki, u których przekonanie o wartościowości przetrwania własnego, 
własnych dzieci i wspólnoty było większe niż u innych, co powodowało, 
że podejmowały one działania sprzyjające przetrwaniu. Jednak wydaje się, 
że nie jesteśmy w stanie udowodnić, że życiu i przetrwaniu nie przysługuje 
obiektywna wartość (chociaż w skrajnej wersji antynaturalizmu faktycznie 
trudno jest znaleźć powiązanie między życiem i wartościami). Ponadto, 
nawet jeśli zgodzimy się, że jest możliwe, iż do zaistnienia wymienianych 
przez nią podstawowych sądów wartościujących wystarczy odwoływanie 
się do mechanizmów naturalnej selekcji, to wynika z tego jedynie to, że 
ewolucja odpowiada za pewne najprostsze skłonności. 

Chociaż wszystkie wymienione przez Street sądy wartościujące nale-
żą do najbardziej podstawowych i przekładają się na sukces reprodukcyjny 
własny lub wspólnoty, to warto zauważyć, że może pomiędzy nimi docho-
dzić do różnorodnych konfliktów, na przykład pomiędzy interesem wła-
snym a interesem dzieci, pomiędzy interesem własnych dzieci a interesem 



125Realizm etyczny i obiektywność etyki

wspólnoty lub też pomiędzy interesem własnym i interesem wspólnoty. 
Już na tym najbardziej podstawowym poziomie jest widoczne, że biologia 
(selekcja naturalna) może skłaniać jednostki do działania w różnych kie-
runkach. Może więc pojawić się pytanie, czy nie warto byłoby rozważyć 
możliwości, że katalog podstawowych ludzkich potrzeb wyznacza pewne 
ogólne ramy każdej możliwej do stosowania teorii etycznej, natomiast nie 
jest w stanie dać satysfakcjonującej odpowiedzi co do kryteriów rozwiązy-
wania konfliktów między nimi. 

Rozszerzając ów problem rozpatrywany z perspektywy czysto ewolu-
cyjnej na problem znaczenia tego, co wrodzone, trudno się w pełni zgodzić 
z Piotrem Makowskim, który pisze o nieistotności tego, co wrodzone, dla 
koncepcji etycznej. Powołuje się on na fragment pism Arystotelesa, w któ-
rych filozof, pisząc o cnotach, zaznacza, że nie mają one charakteru wro-
dzonego102. Brak znaczenia tego, co wrodzone, można uznać za oczywisty 
dla etyki w tym sensie, że nie jest zasadne czynienie tego, co wrodzone, 
przedmiotem postulatów etycznych – ale t y l k o  w  t a k i m  z a k r e s i e, 
w jakim jest to wrodzone. Natomiast to, co wrodzone, właśnie ze względu 
na to, że takie jest, powinno mieć istotny wpływ na postulaty wysuwane 
przez teorię etyczną w taki sposób, aby nie były one do tego stopnia nie-
zgodne z tym, co wrodzone, że staną się niewykonalne, lub na przykład ich 
spełnienie będzie wiązało się ze zbyt dużym cierpieniem. Frans de Waal wy-
raża tę myśl w sposób skrótowy, a jednocześnie wyrazisty: „[…] nie było-
by sensu ustalać zasad moralnych, które są niemożliwe do przestrzegania”, 
zatem „[…] moralność musi być dopasowana do gatunku, dla którego jest 
przeznaczona”103. 

102 Zob. P. Makowski, Po metaetyce. Dobro i powinność w etykach naturalistycznych, Kraków 
2012, s. 55.

103 F. de Waal, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. 
K. Kornas, Kraków 2014, s. 231–232.
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Również Bernard Williams rozważa podobny problem i czyni to 
w kontekście analizy stwierdzenia, że „powinność zakłada możność”. 
Pomimo prostego sformułowania, jest to tak naprawdę problem skom-
plikowany. Choć z rozważań Williamsa nie wynika, że analizowana teza 
jest fałszywa, to udaje mu się wykazać, że nie jest ona tak oczywista, jak 
mogłaby się wydawać, ponieważ dotyczy wielu aspektów – między innymi 
relacji pomiędzy wyposażeniem biologicznym człowieka a kulturą, rela-
cji pomiędzy genotypem i fenotypem itd.104. Z pewnością należy zgodzić 
się z Williamsem, że pewne wrodzone skłonności lub instynkty mogą się 
manifestować w różny, czasem przeciwstawny pod względem moralnym 
sposób. Jednak fakt, że pewne instynkty lub skłonności same w sobie nie 
podlegają ocenie moralnej w tym zakresie, w jakim są wrodzone, nie ozna-
cza, że ocenie moralnej nie może podlegać ich konkretyzacja, która może 
przybierać różne formy. Wspomniano tu na przykład o instynkcie opieki 
nad potomstwem. Nawet jeśli uznamy, że jako „nagi instynkt” sam w sobie 
jest neutralny pod względem moralnym, to konieczność jego istnienia dla 
przeżycia istot ludzkich wspiera argumenty za koniecznością uwzględnie-
nia w systemie etycznym racji więzi, które w jakiś sposób są z tym instynk-
tem związane (choć natura tego związku nie jest jasna). Dokładna analiza 
tego zjawiska pozwala też uzyskać lepszy wgląd w to, jakie są jego możli-
we negatywne manifestacje, zatem dogłębne poznanie tego, co wrodzone, 
ma wpływ na pewne praktyczne wskazówki, przed czym należy starać się 
uchronić. Najprostsze przykłady zjawisk, na które należy zwracać uwagę 
w kontekście możliwych wypaczeń przy kierowaniu się racjami więzi, to 
nadmierna nieufność wobec obcych, nadopiekuńczość wobec własnych 
dzieci lub zaślepienie i nieprawidłowa ocena zachowania bliskich osób. 

104 B. Williams, Ewolucja, etyka a problem reprezentacji, w: idem, Ile wolności powinna mieć 
wola? i inne eseje z filozofii moralnej, tłum. T. Baszniak, T. Duliński, M. Szczubiałka, 
Warszawa 1999, s. 150–170.
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W takich przypadkach następuje swoiste „połknięcie” tej wartości przez 
nieadekwatną do sytuacji lub nadmiernie „powiększoną” postać. 

Wydaje się więc, że na najbardziej fundamentalnym poziomie wystę-
puje katalog podstawowych instynktów powiązanych z najważniejszymi 
ludzkimi potrzebami (biologicznymi i psychicznymi, w tym emocjonalny-
mi), który wyznacza pewne ramy tego, jakie możliwe kształty może przy-
brać ludzka moralność, natomiast na nich są nabudowane sposoby roz-
strzygania konfliktów, które pomiędzy nimi zachodzą. Przy tym otwartą 
i dyskusyjną kwestią jest to, czy w przeciwieństwie do tych pierwotnych 
składników moralności owe nadbudowane elementy mają charakter anty-
naturalistyczny, czy również mają charakter naturalistyczny, ale w rodzaju 
jakiegoś „naturalizmu wyższego rzędu”. 

Podobne argumenty przytacza Sam Harris. Opowiada się on przeciw-
ko redukowaniu moralności do mechanizmów ewolucji, chociaż rozumie, 
że sytuacja ta może się wydawać problematyczna: 

Łatwo zrozumieć, dlaczego badanie ewolucyjnych źródeł „moralno-
ści” może doprowadzić do wniosku, że moralność nie ma nic wspólnego 
z Prawdą. Jeśli moralność jest po prostu adaptacyjnym środkiem organizo-
wania zachowań społecznych i łagodzenia konfliktów, nie byłoby powodu, 
aby myśleć, że nasze obecne poczucie dobra i zła odzwierciedlałoby głębsze 
zrozumienie natury rzeczywistości105.

Harris zastrzega jednak: „Ale to nie znaczy, że ewolucja prowadzi nas 
do prowadzenia głęboko satysfakcjonującego życia”106. Jego rozważania są 

105 „It is easy to see why the study of the evolutionary origins of »morality« might lead 
to the conclusion that morality has nothing at all to do with Truth. If morality is sim-
ply an adaptive means of organizing human social behaviour and mitigating conflict, 
there would be no reason to think that our current sense of right and wrong would 
reflect any deeper understanding about the nature of reality”; S. Harris, The moral 
landscape, op. cit., s. 50.

106 Ibidem, s. 49. Harris przyjmuje, że celem moralności jest dobrostan, zatem niektórzy 
mogą wyciągnąć z tego wniosek, że celem moralności jest maksymalizacja dobrosta-
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w dużym stopniu zbieżne z intuicjami, że proste mechanizmy ewolucyj-
ne, chociaż wyznaczają pewne ramy tego, co jest dla nas możliwe do urze-
czywistnienia, mogą zostać wypełnione różnorodną, często przeciwstaw-
ną treścią, jeśli chodzi o konkretne normy czy wartości. Oczywiście, jeśli 
uwzględni się, że podmiotem moralności jest człowiek, to realizm etyczny 
nie będzie oznaczał „kosmicznych” praw, tylko istnienie zdań prawdzi-
wych, które zaczynają się od: „Dla istot ludzkich…” lub „W odniesieniu 
do wszystkich istot, jakie znamy…” itd. 

W kontekście zasady ought implies can oraz prób powiązania podsta-
wowych zasad etycznych z ludzkimi potrzebami można jeszcze dodać, że 
zasada „powinność zakłada możność”, rozumiana w poszerzony i zdro-
worozsądkowy sposób, może oznaczać, że jeśli tworzy się reguły moral-
ne niezgodne z najgłębszymi potrzebami człowieka, to wprawdzie nie na-
stępuje całkowita niemożność ich realizowania, ale odbywa się to kosztem 
wielkiego cierpienia i okaleczenia ludzkiej psychiki. Dlatego zasada ta nie 
jest trywialna i powinna być potraktowana poważnie. Jednocześnie nale-
ży podkreślić, że nie oznacza to, iż każda potrzeba zasługuje na wsparcie 

nu – tymczasem takiego wniosku nie otrzymamy, jeśli uznamy, że każdy człowiek 
jest reprezentantem całości ludzkości, a nie jedynie jej częścią. Prostego konsekwen-
cjonalizmu nie otrzymamy również, jeśli, tak jak proponuje Harris, potraktujemy 
dobrostan w możliwie najgłębszy i najszerszy sposób, ponieważ wówczas okazuje się, 
że musi on uwzględniać te wszystkie elementy, które wiążą się z innymi typami racji. 
Ponadto jeśli w zakres dobrostanu wchodzić będą takie elementy, jak sprawiedliwość, 
szacunek czy możliwość samorealizacji, to łatwo zauważyć, w jaki sposób może się 
również zacierać granica pomiędzy naturalizmem etycznym a antynaturalizmem. 
Nie oznacza to, że spór pomiędzy naturalizmem i antynaturalizmem jest jedynie ter-
minologiczny – problem leży raczej w tym, że rozumienie pewnych ogólnych pojęć 
było wyznaczone przez swoiście redukcjonistyczny sposób myślenia. Ten uproszczo-
ny sposób myślenia jest chętnie wzmacniany przez jego przeciwników (lub rzeko-
mych przeciwników), ponieważ po sztucznym pozbawieniu pojęć takich jak „dobro-
stan, „pomyślność” czy „naturalne” tego wszystkiego, co wykracza poza użyteczność 
lub fizjologię, czyni te kategorie podatne na krytykę z pozycji antynaturalizmu lub 
„wartości wyższych”.
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przez teorię etyczną. Nawet gdyby się okazało, że na przykład pragnienie 
posiadania niewolników lub inne niesprawiedliwe dążenia należą do naj-
głębszych pragnień jakiejś części ludzkości, to uznanie obiektywnej war-
tości życia każdego człowieka i istnienie racji bezstronnych uniemożliwia 
moralną akceptację tego typu pragnień.

Podsumowując, można stwierdzić, że krytyka przedstawiona przez 
Street jest uzasadniona w przypadku klasycznej wersji antynaturalizmu – 
w której nie ma żadnego punktu wspólnego i powiązań pomiędzy naturą 
ludzką po jednej stronie a wartościami i normami po drugiej stronie. Przy 
próbach budowania teorii mającej charakter pośredni kwestią otwartą 
i dyskusyjną może być to, czy zaliczono by ją jeszcze do antynaturalizmu, 
czy byłaby już uznana za jakiś rodzaj nieredukcjonistycznego naturalizmu. 
Taka koncepcja nie podważałaby argumentacji Street, która odnosi się je-
dynie do takiej wersji antynaturalizmu, w której normy i wartości całkowi-
cie abstrahują od rzeczywistości empirycznej. Ów rodzaj antynaturalizmu 
z pewnością reprezentowali Kant czy Moore. Warto nadmienić, że nie jest 
to jego jedyna możliwa postać, ponieważ nie można uznać za oczywiste, iż 
przyjęcie antynaturalizmu w etyce oznacza, że fakty moralne muszą być 
całkowicie autonomiczne i niezależne od własności naturalnych. Pojawiają 
się obecnie różne teorie próbujące rozwijać myśl etyczną w kierunku, któ-
ry byłby przezwyciężeniem tendencji skrajnych lub redukcjonistycznych. 
Do filozofów rozwijających takie koncepcje należy na przykład pokrótce 
omówiony w punkcie 2.2. Robert Audi107 i John McDowell108. 

Zatrzymując się przy kwestii relacji pomiędzy etyką a biologiczno-
-psychicznym podłożem człowieka, spróbujmy wykonać pewien ekspery-
ment myślowy, pozwalający ukazać, na czym może polegać problem relacji 
pomiędzy kolejnymi wyłaniającymi się poziomami. Skorzystamy z frag-

107 Zob. np. R. Audi, Naturalism, normativity and explanation, op. cit.
108 Zob. np. J. McDowell, Mind, value and reality, op. cit.
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mentu tekstu z książki Michała Hellera Filozofia przypadku. Brzmi on na-
stępująco: 

Nie chcę przez to powiedzieć, że całą biologię można zredukować do teorii 
układów dynamicznych, ale biologia nie działa ponad prawami fizyki, lecz 
bazując na nich i wykorzystując je. Prawa fizyki dostarczają podstaw i za-
sadniczych strategii. Biologia wypełnia je swoją treści i wzbogaca własną 
specyfiką. Dobór naturalny, o którym mówi współczesna teoria ewolucji, 
jest czymś specyficznie biologicznym, ale poza strategią układów dyna-
micznych nie mógłby działać. Biologia nie działa wbrew fizyce, ale z niej 
wyrasta109.

Eksperyment polegałby na zastąpieniu terminów „fizyka” i „układy 
dynamiczne” słowem „biologia”, a słowa „biologia” – pojęciem „moral-
ność”. Otrzymalibyśmy wówczas mniej więcej takie tezy: Nie można całej 
moralności zredukować do biologii, ale moralność nie działa ponad prawa-
mi biologii, lecz bazuje na nich i wykorzystuje je. Biologia dostarcza pod-
staw i zasadniczych strategii. Fakty moralne należą do sfery moralności, ale 
nie mogłyby działać poza biologią. Moralność nie działa wbrew biologii, 
ale z niej wyrasta. 

Celem dokonanego tu podmienienia pojęć nie jest wykazanie, że fak-
tycznie uzyskamy wówczas zdania prawdziwe. Nie jest tak, że relacje po-
między poszczególnymi poziomami muszą być takie same lub analogiczne. 
Być może są one zupełnie inne, a być może różnią się znacznie, ale nie cał-
kowicie. Natomiast warto zauważyć, że z zacytowanego fragmentu wynika, 
iż pomiędzy fizyką a biologią istnieją pewne relacje. Wydaje się w związku 
z tym mało prawdopodobne, aby pomiędzy kolejnymi poziomami nie było 
żadnych relacji, co z kolei zdaje się wskazywać na to, że nieredukcjonistycz-
ny naturalizm lub nieortodoksyjny antynaturalizm są koncepcjami bardziej 
adekwatnymi niż stanowisko klasycznego antynaturalizmu czy redukcjo-
nistycznego naturalizmu. Problematyka naturalizmu jest w tej pracy istot-

109 M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2012, s. 292.
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na również dlatego, że jak zauważa Piotr Makowski, „naturalizm to »spek-
trum teorii«, do których należy m.in. neoarystotelesowska etyka cnót”110. 
Przykład McDowella, który bez wątpienia zalicza się do nurtu neoarysto-
telesowskiej etyki cnót, a jednocześnie jest (jak sam Arystoteles) interpreto-
wany albo w sposób naturalistyczny, albo antynaturalistyczny, pokazuje, że 
kwestia ta daleka jest od prostoty i jednoznaczności.

4. Pomiędzy etyką a moralnością

W dziedzinie etyki Nagel godzi się z faktem, że jedyny możliwy do 
uzyskania stopień pewności to dojście do wniosku, że dana teza jest bar-
dziej przekonująca niż twierdzenie przeciwne. Mając zatem na uwadze ten 
element ostrożności, który charakteryzuje Nagela jako myśliciela, można 
uznać, że w przekonujący sposób broni on większości propozycji, które 
zostały omówione w pierwszych dwóch punktach tego rozdziału. Sytuacja 
jednak komplikuje się, gdy przechodzimy z poziomu czystej etyki do roz-
ważań nad moralnością i motywacją. Filozofia moralna jest filozofią prak-
tyczną, ponieważ wiąże się z faktyczną działalnością ludzką obejmującą 
namysł, podejmowanie decyzji i wprowadzenie jej w czyn. Dlatego też 
w rozważaniach nad moralnością porusza się niezwykle obszerny i skom-
plikowany problem dotyczący motywacji i wychowania. Jest on oczywi-
ście ściśle związany z zagadnieniami etycznymi, jednak wykracza poza nie 
w kilku obszarach. Nade wszystko kwestia ta dotyczy nie tylko kierowania 
się racjami moralnymi, ale obejmuje całą dziedzinę filozofii praktycznej, 
a racje moralne często traktowane są w niej tylko jako szczególny wymiar 
racji do działania w ogóle. Kolejne wątki to zagadnienie internalizmu i eks-
ternalizmu w etyce oraz kwestia roli uczuć w podejmowaniu decyzji. 

110 P. Makowski, Po metaetyce, op. cit., s. 10.
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Jeśli chodzi o rozważania nad moralnością, w tym nad zagadnieniem 
motywacji i procesem wdrażania norm etycznych, to wydaje się, że przed-
sięwzięcie Nagela nie zostało w pełni uwieńczone sukcesem i kilka kwestii 
pozostawia on jedynie zarysowanych, a ponadto w niektórych sprawach 
nie próbuje się mierzyć z trudnościami, jakie rodzi jego koncepcja lub 
pewne jej aspekty. W kolejnych rozdziałach podejmę próbę wykazania, że 
gdyby zdecydował się on na szersze wykorzystanie myśli Arystotelesa, do 
którego nawiązuje w sposób skrótowy i jedynie symboliczny, oraz gdyby 
w większym stopniu uwzględnił problematykę emocji i najnowszą wiedzę 
na temat człowieka, to jego rozważania byłyby bardziej przekonujące i mo-
głyby mieć większy wpływ na praktykę moralną. 

Nagel wielokrotnie zaznaczał, że przy budowaniu koncepcji etyki nie 
można całkowicie abstrahować od ludzkiej natury i od motywacyjnej zło-
żoności człowieka. Jednocześnie jego inspiracje współczesnymi odkrycia-
mi w zakresie nauk empirycznych są raczej fragmentaryczne i często pole-
mizują z wnioskami, do jakich dochodzą naukowcy próbujący zredukować 
zagadnienia moralne do rozstrzygnięć z zakresu nauk empirycznych111. 
Nagel już w swojej pierwszej książce The possibility of altruism podkreśla, że 
jego rozważania mieszczą się w dziedzinie psychologii moralnej. Dlatego 
jest zastanawiające, jak to się stało, że jego rozważania tylko w znikomym 
stopniu uwzględniają wyniki badań empirycznych. Wydaje sie, że psycho-
logia moralna powinna brać pod uwagę funkcjonowanie psychiki człowieka 
w jej złożonym wymiarze, dlatego pomijanie tego aspektu i koncentrowa-
nie się wyłącznie na wysoce abstrakcyjnych, spekulatywnych rozważaniach 
nie może prowadzić do wystarczająco wiarygodnych rezultatów. Dotyczy 
to również – a może przede wszystkim – odkryć wyników badań szczegó-
łowych w zakresie wzajemnego warunkowania się sfery emocjonalnej, ra-
111 Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku jego recenzji książki J. Greene’a Moral 

Tribes. Zob. T. Nagel, You Can’t Learn about Morality from Brain Scans. The problem with 
moral psychology, „The New Republic”, listopad 2013. Nagel odnosi się do publikacji: 
J. Greene, Moral Tribes: emotion, reason, and the gap between us and them, New York 2013.
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cjonalnej i wolitywnej, a także ich powiązania z istniejącymi dyspozycjami 
i cechami charakteru. Podobny pogląd wyraża N.J.H. Dent, który odno-
sząc się do twierdzeń Nagela w zakresie rozumowania praktycznego i mo-
tywacji, zauważa, że „jeszcze więcej pozostaje tu do zrobienia. Jego własne 
[Nagela – przyp. W.W.] pojęcie racjonalnej struktury motywacyjnej jest, 
moim zdaniem, niedostatecznie wyjaśnione i niewystarczająco powiązane 
z innymi mocami i dyspozycjami podmiotu”112. Podejście reprezentowane 
przez Nagela nie należy do wyjątków – konieczność uwzględnienia wiedzy 
o człowieku przy formułowaniu wniosków w odniesieniu do jego systemu 
motywacyjnego dopiero od niedawna i z pewnym trudem przebija się do 
myśli filozoficznej. Dennis L. Krebs dostrzega, że chociaż w ostatnich la-
tach nastąpiła prawdziwa eksplozja nowych odkryć dokonywanych przez 
psychologów, biologów, antropologów, filozofów i specjalistów z innych 
dziedzin, to nadal wielu badaczom umyka ich znaczenie113. 

W polskiej literaturze również można spotkać się z publikacjami, które 
z jednej strony są niezwykle wnikliwe i drobiazgowe, a z drugiej zawężają 
obszar badawczy i przy analizowaniu tematyki motywacji nie uwzględnia-
ją szerszego kontekstu114. W związku z tym, pomimo że naświetlają wiele 
aspektów tej problematyki i poprzez wprowadzenie subtelnych rozróż-
nień pozwalają dostrzec jej złożoność, to przez abstrahowanie od zdobytej 
przez współczesną naukę wiedzy osłabiają swoją wiarygodność. Ponadto 

112 „[…] more work remains to be done here. His own [Nagela – przyp. W.W.] notion of 
rational motivation structure is, I think, insufficiently clarified and insufficiently tied 
in with the other powers and dispositions of agents”; N.J.H. Dent, The moral psychology 
of the virtues, Cambridge 1984, s. 95. Dent proponuje własny model motywacji, który 
jest podobny do propozycji Nagela, jednak kładzie nacisk na pokazanie ciągłości po-
między strukturą racjonalną a innymi czynnikami motywacyjnymi. Zob. ibidem.

113 D.L. Krebs, The origins of morality. An evolutionary account, Oxford–New York 2011, 
s. VII.

114 Zob. np. książki M. Rutkowskiego poświęcone tej tematyce: idem, Obowiązek moralny 
a motywacja, Szczecin 2001; idem, Dlaczego potrafimy działać moralnie?, Warszawa 2010; 
idem, Granice etyki, Warszawa 2017.
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taka zawężona perspektywa uniemożliwia zarówno sformułowanie pew-
nych pytań, jak i udzielenie na nie odpowiedzi. 

Z kolei przykładem filozofa, który stara się nie abstrahować od uzyska-
nej wiedzy, ale jednocześnie ma do omawianych zagadnień dosyć zacho-
wawczy stosunek, jest Wojciech Załuski. Skłania się on ku przyjęciu tezy, 
że „jedyny sposób, w jaki można byłoby wykorzystać osiągnięcia nauk 
przyrodniczych w obszarze etyki normatywnej wiąże się z zasadą ought im-
plies can”115. Wynika to z ortodoksyjnego potraktowania przez niego tzw. 
gilotyny Hume’a i surowego oddzielenia dziedziny powinności od faktów. 
Wydaje się jednak, że choć ought implies can jest wyrazistą, logiczną i roz-
sądną zasadą, to przedwczesne byłoby twierdzenie, iż jest to jedyna regu-
ła, która może mieć zastosowanie w omawianym kontekście. Skoro może 
istnieć przynajmniej jeden sposób na to, aby badania nauk szczegółowych 
były przydatne w obszarze etyki normatywnej, to należałoby wziąć pod 
uwagę, że mogą ujawnić się dodatkowe aspekty tego problemu, które wska-
żą, w jaki jeszcze inny sposób osiągnięcia nauk szczegółowych mogłyby 
być pomocne przy formułowaniu postulatów etyki normatywnej. Warto 
również zauważyć, że nawet gdyby zasada mówiąca, że nie ma powinno-
ści bez możności, była jedynym możliwym sposobem wykorzystania nauk 
szczegółowych, to jest to ona tak pojemna i tak wiele pomniejszych zasad 
może się w niej mieścić lub z niej wynikać, że stanowi ona tylko pewną bar-
dzo ogólną ramę różnych szczegółowych rozwiązań. Załuski w bardziej 
przychylny sposób wypowiada się na temat wpływu nauk szczegółowych 
na dziedzinę psychologii moralnej, ponieważ uznaje on, że rozstrzygnięcia 
na tym polu nie mają wpływu na dziedzinę powinności i dotyczą jedynie 
tego, co jest116. Proponujemy przyjęcie bardziej otwartej postawy i wyraża-

115 W. Załuski, Granice naturalizacji etyki, w: B. Brożek, J. Mączka (red.), Czy nauka zastąpi 
religię?, Kraków 2011, s. 208.

116 Ibidem, s. 209. Dla przyjętej tu perspektywy badawczej istotne znaczenie mają m.in. 
następujące ustalenia nauk empirycznych: „Pierwszy pogląd jest nazywany »teorią 
moralności jako fasady« (The Veneer Theory), drugi – »teorią moralności jako rozwi-
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my nadzieję, że z przeprowadzanych analiz wynika, iż ustalenia w ramach 
psychologii moralnej można rozważać również pod kątem powiązania ich 
z zagadnieniami, które dotyczą pytania o powinność. 

Wzięcie pod uwagę szeroko rozumianej psychologii w filozoficznych 
rozważaniach o człowieku może być dla filozofii tak samo rozwijające, jak 
dla psychologii uwzględnienie pytań filozoficznych. Jako przykład takiej 
wzbogaconej filozoficznie teorii może posłużyć psychologia humanistycz-
na, reprezentowana między innymi przez Abrahama Maslowa lub Ericha 
Fromma, która „w samym centrum swoich zainteresowań lokuje aktyw-
ne dążenie człowieka do tego, aby jego życie miało sens, aby inni darzy-
li go uznaniem, aby on sam potrafił siebie zrealizować według własnego 
planu”117. Podobny charakter pod tym względem ma teoria Junga, która 
jest obecnie rozwijana na gruncie polskim w tak bardzo, wydawałoby się, 
oderwanej od psychologii dziedzinie, jak filozofia nauki118. W związku 
z tym w ostatnim rozdziale zostanie podjęta próba przyjrzenia się rela-
cjom pomiędzy etyką a odkryciami innych nauk, w tym szeroko rozumia-
nej psychologii, która już sama w sobie znajduje się na pograniczu różnych 
(a jednocześnie częściowo zazębiających się) dziedzin119. Jest to oczywiście 
niezwykle złożony i szeroki obszar badań, który zostanie uwzględniony je-
dynie w takim zakresie, w jakim bezpośrednio łączy się z analizowanymi 

nięcia prospołecznych instynktów« (The Social Instincts theory). Otóż wyniki nauk bio-
logicznych wydają się silniej wspierać drugi z tych dwóch powodów. Teoria ewolucji 
uczy nas, że posiadamy wrodzoną skłonność do podejmowania działań altruistycz-
nych […]. Z kolei neuroscience uczy nas, że przy rozwiązywaniu wielu dylematów mo-
ralnych uaktywniają się obszary mózgu odpowiedzialne za emocje”; ibidem, s. 210.

117 H.E. Luck, Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju, tłum. D. Szarkowicz, 
W. Zeidler, Warszawa 2008, s. 214.

118 Zob. np. A. Motycka, Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, 
Wrocław 1998.

119 Psychologia częściowo zazębia się z dziedzinami takimi jak kognitywistyka, psy-
chologia ewolucyjna, pedagogika, psychoanaliza, psychiatria, neurologia, przyrodo-
znawstwo itp. 
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tutaj zagadnieniami. Etyka cnót odnosi się do procesu wychowania, czy-
li w zamierzeniu ma mieć ona praktyczne zastosowanie. Zatem w przeci-
wieństwie do takich zagadnień metaetycznych, jak kwestia ontycznego 
statusu wartości, nie powinna ona abstrahować od posiadanej wiedzy na 
temat człowieka. Dlatego w tej pracy starano się znaleźć miejsce na przed-
stawienie, chociaż w podstawowym zakresie, najnowszych odkryć doty-
czących roli emocji w procesie decyzyjnym oraz innych uwarunkowań 
biologicznych istotnych w kontekście omawianych zagadnień 

Punktem wyjścia i przyjętą perspektywą jest filozofia moralna Nagela. 
Ponieważ jest ona niezwykle wnikliwą propozycją etyczną, warto wskazać 
dziedzinę, w której może ona mieć swoje praktyczne zastosowanie. Wydaje 
się, że jedną z takich dziedzin jest etyka cnót. Nagelowska typologia racji 
może być użyteczna na kilku poziomach, w odniesieniu do pewnych dy-
lematów, jakie napotyka współczesna etyka cnót. A więc z jednej strony 
koncepcja tego myśliciela może się okazać przydatna w etyce cnót, a z dru-
giej etyka cnót może odegrać rolę brakującego elementu stabilizującego dla 
czynnika motywacyjnego w koncepcji Nagela. W związku z tym w ostat-
nim rozdziale zostanie pokazane, w jakim stopniu i w jakim zakresie filo-
zofia moralna Nagela i etyka cnót mogą się wzajemnie uzupełniać o ele-
menty, których w tych teoriach wydaje się brakować.



Rozdział III  
W stronę współczesnej etyki cnót

1. Formalne warunki rozumowania praktycznego

W tym rozdziale omówione zostaną rozważania Nagela doty-
czące najogólniejszych, formalnych warunków rozumowania 
praktycznego, w tym zachowań altruistycznych, które według 

niego stanowią podstawę moralności. Duża część tych zagadnień została 
przez niego zanalizowana w jego pierwszej książce powstałej na bazie pra-
cy doktorskiej, którą napisał pod kierunkiem Johna Rawlsa. W tej wcze-
snej pracy zwraca uwagę zarówno racjonalizm Nagela, jak i jego inspira-
cje filozofią Kanta oraz – w znacznie mniejszym stopniu – Arystotelesa. 
Typologia racji do działania wówczas jeszcze się nie pojawiła, a zalążkowa 
wizja dotycząca tej tematyki została później w dużym stopniu zmodyfiko-
wana, o czym wspominano już w poprzednich rozdziałach. Jednak wiele 
elementów zarysowanych w The possibility of altruism zostało utrzymanych, 
zarówno tych dotyczących ogólnych zasad rozumowania praktycznego, 
jak i tych związanych z metafizyczną koncepcją osoby. Można zatem do-
strzec pewną ciągłość pomiędzy głównymi wątkami zawartymi w pierw-
szej książce Nagela i dalszym rozwojem jego myśli. Poniżej przedstawione 
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zostaną zasadnicze idee zawarte w The possibility of altruism; pojawi się rów-
nież kwestia ich kompatybilności z głównymi postulatami etyki cnót. 

1.1. Racje roztropności i altruizmu w rozumowaniu praktycznym

Problematyka motywacji we współczesnej filozofii angloamerykań-
skiej obejmuje dwa główne zagadnienia. Pierwsze z nich to kwestia naby-
wania przekonań, czyli problem istnienia racji wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Zwolennicy istnienia racji zewnętrznych przyjmują, że podmiot 
może uznać pewne racje niezależnie od wcześniejszych pragnień i wcze-
śniej nabytej motywacji. Problem ten występuje też pod nazwą internali-
zmu lub eksternalizmu racji do działania. Druga kwestia to pytanie o moc 
motywującą przekonań, które już zostały nabyte, czyli motywacyjny eks-
ternalizm lub internalizm – ten ostatni przyjmuje, że sądy mają siłę mo-
tywującą. Mówiąc najogólniej, stanowisko Nagela w kwestii rozumowania 
praktycznego po pierwsze polega na przekonaniu, że jest możliwa taka sy-
tuacja, w której podmiot weźmie pod uwagę racje zewnętrzne wobec swo-
jego systemu motywacyjnego (eksternalizm racji do działania), a po drugie 
na przyjęciu, że sądy na temat racji do działania mają charakter wewnętrz-
nie motywujący (motywacyjny internalizm)1. 

Podstawowym pytaniem, jakie zadaje Nagel w swojej dyskusji z trady-
cją humowską, jest kwestia, jak możliwe jest rozumowanie praktyczne, wy-
rażające się zarówno w kierowaniu się racjami roztropności, jak i w działa-
niu altruistycznym, które uznaje on za podstawę moralności2. Nawiązując 
do Kanta, Nagel szuka formalnej struktury rozumowania praktycznego3, 

1 T. Żuradzki określa stanowisko Nagela jako motywacyjny internalizm sądu; zob. 
T. Żuradzki, Internalizm i eksternalizm w metaetyce, Kraków 2012, s. 113–122.

2 Fragmenty tego rozdziału ukazały się w: W. Wojtanowska, Racje roztropności i altruizmu 
w filozofii moralnej Thomasa Nagela, w: K. Bałękowski, K. Maciąg (red.), Filozoficzne roz-
ważania o człowieku, wolności i wartościach, Lublin 2015.

3 Zob. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 147n.
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odsyłającej do metafizycznej koncepcji osoby. Tym, co umożliwia rozumo-
wanie praktyczne, jest według niego zdolność rozumu praktycznego do 
transcendowania danego punktu odniesienia. W przypadku roztropności 
jest to zdolność do wykraczania poza „teraz” i umiejętność patrzenia na 
chwilę obecną jak na jakikolwiek inny punkt w czasie, który traci tym sa-
mym swoją uprzywilejowaną pozycję – więc zasada roztropności jest zwią-
zana z postrzeganiem danej sytuacji jako zaledwie pewnego etapu w życiu 
rozciągniętym w czasie4. Zagadnienie to zazębia się z kwestią tożsamości 
osobowej, o której nieco więcej zostanie powiedziane w dalszej części tego 
rozdziału. W analogiczny sposób wyznaczane są formalne warunki altru-
izmu – związane są one ze zdolnością, aby postrzegać się jednocześnie jako 
„ja” i jako „kogoś” – jednostkę określoną w sposób bezosobowy. A więc, 
postępując roztropnie, podmiot troszczy się o przyszłość, abstrahując od 
chwili obecnej (uznaje jej ważność jedynie jako jednej z wielu chwil), a za-
chowując się altruistycznie, ma na celu tylko korzyść odniesioną przez 
inną osobę, która z owego zewnętrznego punktu widzenia postrzegana jest 
jako tak samo ważna jak podmiot działający5. Należy podkreślić, że wy-
kraczając poza chwilę obecną, jak i poza swój wewnętrzny punkt widzenia, 
człowiek jest nadal, nie tylko fizycznie, ale też mentalnie, zakotwiczony za-
równo w teraźniejszości, jak i w swojej wewnętrznej perspektywie. Nagel 
nie ogranicza tego pojęcia do troski podmiotu o swoją własną przyszłość – 
roztropność może dotyczyć również innych osób i w tym sensie nie jest 
ona ograniczona do interesu własnego. Jednak w swojej argumentacji po-
sługuje się on przykładami dotyczącymi takich działań danej osoby, które 
skierowane są na jej własny interes w przyszłości. 

Analogia pomiędzy roztropnością a altruizmem może również zostać 
ujęta w kontekście błędu poznawczego, do którego dochodzi, gdy następu-
je brak transcendowania danego punktu odniesienia – dotyczy to zarówno 

4 T. Nagel, The possibility of altruism, Princeton 1979, s. 57–76.
5 Ibidem, s. 16n.



140 Rozdział III

braku umiejętności dystansowania się wobec „teraz” (nierozpoznanie da-
nego momentu jako tylko jednego z wielu momentów), jak i wobec wła-
snego „ja” (nierozpoznanie siebie jako tylko jednej z wielu osób). W takiej 
sytuacji podmiot nie jest w stanie dostrzec racji roztropności lub racji al-
truizmu, stąd można mówić w tym kontekście o błędzie poznawczym.

Formalne warunki działania rozumu praktycznego – zdolność do wy-
chodzenia poza chwilę obecną i poza jednostkowy punkt widzenia – umoż-
liwiają zdystansowanie się od swoich impulsów i chwilowych pragnień. 
Jest to jeden z istotnych wątków prowadzonej przez Nagela polemiki. 
Postępując roztropnie, dana osoba dystansuje się wobec swoich obecnych 
pragnień, a zachowując się altruistycznie, dystansuje się od własnych in-
teresów skontrastowanych z interesami innych. Z możliwością zaistnienia 
owego zdystansowania się związane jest istnienie luki pomiędzy pragnie-
niem i działaniem6, w którą „wciska się” możliwość przeprowadzenia rozu-
mowania, zarówno w odniesieniu do przekonań (rozumowanie teoretycz-
ne), jak i do działań (rozumowanie praktyczne). To „otwarcie przestrzeni” 
jest warunkiem koniecznym do tego, aby zaistniał akt rozumowania i pod-
jęcie decyzji. Można dostrzec interesujące podobieństwo pomiędzy twier-
dzeniami Nagela a podobnymi rozważaniami Johna Searle’a na temat ist-
nienia szczeliny pomiędzy skłonnością i decyzją7.

Istotnym pytaniem jest to, czy dystansując się od niektórych pragnień 
i oceniając je jako mogące lub niemogące dostarczać racji do działania, jed-
nocześnie podmiot wzbudza w sobie inne pragnienia – czyli czy sama obec-
ność pragnienia jest konieczna przy działaniu. Analiza rozważań Nagela 
pozwala dojść do wniosku, że uznaje on, iż pragnienia są niezbędne w pro-
cesie motywacyjnym, jednak nie zawsze są one pierwotnym bodźcem – 
czasem to właśnie poprzez rozumowanie praktyczne podmiot dochodzi 
do uznania jakiejś racji, co wywołuje u niego pragnienie działania według 

6 T. Nagel, The last word, New York–Oxford 1997, s. 109.
7 Zob. J.R. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Karłowski, Poznań 2010, s. 219n.
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niej. W takim przypadku pragnienie rozumiane jest czysto formalnie, jako 
że nie jest ono siłą sprawczą inicjującą działanie8. W Widoku znikąd, odwo-
łując się do swoich wcześniejszych publikacji, Nagel pisze: 

Twierdziłem wcześniej, że racje motywacyjne nie opierają się zawsze na ist-
niejących uprzednio pragnieniach. Czasami pragnienie pojawia się właśnie 
z tego powodu, że zauważam istnienie racji przemawiającej za tym, by coś 
zrobić lub żeby czegoś chcieć. Dotyczy to motywów dyktowanych przez 
rozwagę, których źródłem są oczekiwania przyszłych pragnień i intere-
sów, i które nie muszą odwoływać się do żadnych teraźniejszych pragnień. 
W jeszcze bardziej oczywisty sposób dotyczy to motywacji altruistycznej – 
jej źródłem jest uznanie pragnień i interesów innych ludzi i nie wymaga 
ona istnienia żadnych pragnień podmiotu działającego, poza tymi, które są 
motywowane przez to uznanie9.

Powyższe stwierdzenia związane są ze słynnym podziałem Nagela na 
pragnienia nieumotywowane – czyli te, które same, bez żadnych dodatko-
wych racji mogą być uznane za wystarczające racje do działania, oraz umo-
tywowane – do których podmiot dochodzi po przeprowadzeniu rozu-
mowania10. Powiemy więc, że pragnieniem nieumotywowanym będzie na 
przykład potrzeba zaspokojenia głodu lub chęć przeżycia jakiejś przyjem-
ności, a umotywowanym – chęć nauczenia się języka obcego, jeżeli wiemy, 
że przyda nam się on w niedalekiej przyszłości (przykład Nagela). Jednak 
nawet w przypadku pragnień nieumotywowanych Nagel podkreśla, że je-
dynie inicjują one ciąg rozumowania, który doprowadza do uznania, że 
mogą stanowić one rację działania – w tym sensie pragnienia zostają nie-
jako przefiltrowane i stają się racją działania, a zatem tak naprawdę każde 
działanie oparte jest na racjach11. 

8 Por. M. Rutkowski, Obowiązek moralny a motywacja, Szczecin 2001, s. 375.
9 T. Nagel, Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Warszawa 1997, s. 185.
10 Podział na pragnienia umotywowane i nieumotywowane, chociaż został rozwinięty 

przez Nagela, sięga korzeniami do myśli Arystotelesa.
11 Myśl tę rozwija A. Thomas w: idem, Thomas Nagel, Montreal 2009, s. 110.
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Nagel występuje więc przeciwko tezie Hume’a, który twierdził, że ro-
zum, będąc „niewolnikiem uczuć”, nie może mieć wpływu na wybór pra-
gnień, a jedynie dokonuje wyboru środków do zrealizowania pragnień 
istniejących już wcześniej. Według Nagela, wzbudzenie motywacji do dzia-
łania może nastąpić poprzez nabycie przekonania na temat racji do działa-
nia. Szczególnie dużo miejsca poświęca on zwalczaniu koncepcji, którą za 
Parfitem można nazwać teorią instrumentalną, mówiącą, że „najmocniej-
sze racje przemawiają za tymi działaniami każdego z nas, które najlepiej 
zaspokoją jego aktualne pragnienia”12. Zgodnie z tym poglądem, to, jaka 
decyzja zostanie w danej sprawie podjęta, uzależnione jest od tego, czego 
ktoś najbardziej pragnie w danym momencie (tj. w momencie podejmowa-
nia tej właśnie decyzji). Natomiast Nagel wykazuje, że nawet pragnienia 
nieumotywowane są dopiero początkiem procesu rozumowania, które do-
prowadza do podjęcia decyzji – na przykład zażywamy aspirynę, ponieważ 
uznajemy, że pragnienie ustania bólu głowy może być racją do tego dzia-
łania. Jednocześnie możemy powstrzymać się od sięgnięcia po papierosa, 
bo wiemy, że w dłuższej perspektywie będzie to dla nas szkodliwe. Sprawa 
jest jeszcze bardziej oczywista w przypadku pragnień umotywowanych. 
Odwołajmy się do poprzedniego przykładu: wiemy, że będzie nam w przy-
szłości potrzebna znajomość języka obcego, a więc podejmujemy wysiłek, 
aby się go nauczyć. Nagel zaprzecza konieczności podążania za najsilniej-
szym impulsem, który może przejawiać się w postaci najsilniejszego w da-
nym momencie pragnienia. W powyższej sytuacji powodem, dla którego 
podejmujemy naukę, nie jest fakt, że naszym najsilniejszym pragnieniem 
w danym momencie jest pragnienie nauczenia się języka obcego. To przy-
szła racja, a raczej uświadomienie sobie przyszłej racji umożliwi nam wzbu-
dzenie w sobie stosownej motywacji, aby podjąć ten wysiłek. Oczywiście, 
może się zdarzyć, że wybierzmy najsilniejsze pragnienie w danym momen-

12 D. Parfit, Racje i osoby, tłum. M. Warchala, Warszawa 2012, s. 149.
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cie, które będzie miało szkodliwe skutki w przyszłości – tę właśnie sytuację 
Nagel nazywa działaniem nieroztropnym. 

Wydaje się, że aby takie pojęcie roztropności miało sens, trzeba po 
pierwsze przyjąć tożsamość jednostki w aspekcie diachronicznym, a po 
drugie uznać zjawisko bezczasowości racji. Nagel przyjmuje oba te poglą-
dy. Jeśli chodzi o kwestię tożsamości osobowej, występuje on przeciwko re-
dukcjonistycznym koncepcjom tożsamości, rozwijanym chociażby przez 
Dereka Parfita13, opowiadając się za traktowaniem własnego „ja” w każ-
dym momencie czasu jako reprezentanta rozciągniętej w czasie całości14. 
Natomiast jeśli chodzi o bezczasowość racji, Nagel uznaje, że wpływ racji 
nie jest uzależniony od stosunku racji do chwili obecnej. Wynika to z tego, 
że „racje reprezentują wartości, które nie są zależne od czasu. Można je 
nawet opisać jako wartości bezczasowe”15. Warto zauważyć, że tak rozu-
miana bezczasowość racji, oparta na wartościach niezależnych od chwili 
obecnej, wiąże się z pojęciem obiektywności racji i wyrażanych przez nie 
wartości. Skoro oderwanie racji od chwili obecnej jest tylko przejawem ich 
ogólnej uniwersalności i obiektywności, to jest zrozumiałe, że dla Nagela 
odpowiednikiem przejawiania się owej obiektywności w przypadku altru-
izmu jest oderwanie racji od jednostkowego, osobistego punktu widze-
nia – zgodnie ze stosowaną przez niego analogią polegającą na tym, że za-
chowanie roztropne zasadza się na transcendowaniu tego, co jest „teraz”, 
a altruistyczne – na wychodzeniu poza punkt widzenia „ja”. 

Alan Thomas pisze, że Nagel jest świadomy poważnej różnicy (a serious 
point of disanalogy) pomiędzy roztropnością i altruizmem – chodzi tu o fakt, 
że racje roztropności w przytaczanych przez Nagela przykładach w osta-
tecznym rozrachunku dotyczą czyjegoś w ł a s n e g o  życia16. Jednak in-

13 Ibidem.
14 T. Nagel, The possibility of altruism, op. cit., s. 58.
15 Ibidem, s. 46.
16 A. Thomas, Thomas Nagel, op. cit.
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teres własny jest dla Nagela tylko najprostszym przykładem zachowania 
roztropnego – istotą rozwagi jest według niego wykraczanie poza chwilę 
obecną i może ona również dotyczyć innych osób. Wydaje się też, że wbrew 
temu co, sugeruje Alan Thomas, Nagel raczej pomniejsza różnice pomię-
dzy roztropnością i altruizmem, niż je uwypukla. W zasadzie brak symetrii 
pomiędzy tymi dwoma typami racji przejawia się dla niego głównie w tym, 
że roztropność jest bardziej pierwotna niż altruizm, jeśli nie ontologicznie, 
to przynajmniej epistemologicznie, przez co może służyć jako model do 
wszelkich rozważań nad altruizmem. Jednocześnie Nagel akcentuje istnie-
nie analogii pomiędzy brakiem roztropności a brakiem zachowania altru-
istycznego. Powołuje się on między innymi na Sidgwicka i jego uwagi na 
temat podobieństwa między pytaniami, które można zadać w kontekście 
altruizmu (Dlaczego mam poświęcać własne szczęście na rzecz większego 
szczęścia innych) i roztropności (Dlaczego mam poświęcać obecną przy-
jemność na rzecz większej przyjemności w przyszłości)17. Na tym etapie 
jest to niewątpliwie trafna analogia. Jednak według Nagela, na tym się ona 
nie kończy, albowiem o istnieniu podobieństwa między tymi typami ra-
cji świadczy według niego również odczucie żalu lub dezaprobaty, którego 
doznajemy, zarówno obserwując działanie nieroztropne, jak i działanie po-
bawione altruizmu będącego podstawą działań moralnie słusznych. 

Chociaż filozof ten podejmuje próbę wyjaśnienia altruizmu poprzez 
analizę roztropności, tak jak czyni to Philippa Foot18, to w przeciwieństwie 
do Foot nie twierdzi on, że u podłoża moralności stoi jedynie imperatyw 
hipotetyczny maskujący się jako imperatyw kategoryczny. Nagel zdaje 
się dokonywać przynajmniej częściowego utożsamienia w drugą stronę: 
przypisuje on roztropności normatywność podobną do tej, jaka występuje 
w przypadku moralności. Wydaje się, że nie przywiązuje on zbyt wielkiej 
wagi do faktu, że w przypadku łamania norm moralnych uczucie dezapro-

17 T. Nagel, The possibility of altruism, op. cit.
18 Zob. Ph. Foot, Virtues and Vices, Oxford 1978.
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baty jest nieporównywalnie silniejsze, może nawet jakościowo inne – od-
czuwamy bowiem wyraźny, poruszający nas do głębi sprzeciw oraz specy-
ficzny rodzaj potępienia i oburzenia. Zatem stosowanie znaku równości 
lub podkreślane symetrii pomiędzy potępieniem czynu moralnie złego 
a politowaniem lub dezaprobatą, jaką wzbudza fakt, że ktoś na przykład 
nie troszczy się o swoje zdrowie lub nie rozwija swoich zdolności, czyli po 
prostu nie dba o interes własny, może budzić wątpliwości. Zagadnienie to 
związane jest jednak z bardziej ogólnym problemem, mianowicie czy tro-
ska o własną przyszłość jest kwestią moralną. Można z niego wydzielić 
kilka odrębnych kwestii. Po pierwsze, w przeciwieństwie do na przykład 
Dereka Parfita Nagel przyjmuje nieredukcjonistyczną koncepcję tożsamo-
ści osobowej w aspekcie diachronicznym. W związku z tym nie pojawia się 
u niego charakterystyczna dla redukcjonistycznych koncepcji tożsamości 
skłonność do traktowania relacji osoby w danej chwili do tej samej osoby 
w przyszłości jako kwestii typowo moralnej19. Pojawia się tu jednak inna 
kwestia dotycząca relacji do siebie samego: czy mimo wszystko można mó-
wić o jakichś obowiązkach względem siebie samego w przyszłości, nawet 
jeśli nie zamierzamy uznawać, że jest to relacja taka sama, jak względem in-
nych osób, to znaczy uznajemy jej swoistość i wyjątkowość. Wydaje się, że 
można tu również wydzielić dwie kwestie: a) troskę o własną szczęśliwość; 
b) troskę o swoje człowieczeństwo / rozwój moralny.

Zauważmy, że możemy potraktować te zagadnienia w sposób arysto-
telesowski, czyli bardziej holistycznie – wówczas rozróżnienie a) i b) się 
zaciera, albo w duchu kantowskim – wtedy pierwszy przypadek związany 
jest tylko z imperatywem hipotetycznym i nie może stanowić podstawy 

19 W koncepcjach redukcjonistycznych osoba, która będzie istniała w przyszłości, nie 
jest już w tradycyjnym rozumieniu tego słowa sobą samym, a zatem pomiędzy „mną” 
a „tamtym kimś” tworzy się relacja moralna, która zasadniczo nie różni się od tej, jaka 
łączy nas z innymi ludźmi. Zob. D. Parfit, Racje i osoby, op. cit., s. 149. Nagel prezentu-
je w tej kwestii stanowisko odmienne niż Parfit, jednak w swoich publikacjach odnosi 
się tylko do niektórych problemów poruszanych przez Parfita. 
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obowiązku, natomiast b) należy do dziedziny imperatywu kategoryczne-
go. Kant odrzucił eudajmonistyczną koncepcję Arystotelesa i całkowicie 
rozdzielił szczęście i dobro moralne20. Nagel w tej kwestii zdaje się przyj-
mować stanowisko pośrednie – przy tym jest widoczne, że w jego rozwa-
żaniach mamy do czynienia z podkreślaniem wagi własnego rozwoju, co 
uwidacznia się choćby we wspomnianym już uwypukleniu symetrii pomię-
dzy brakiem altruizmu a brakiem troski o swoje zdrowie czy zaniedbywa-
niem rozwijania swoich talentów. Oba te przypadki (brak altruizmu i brak 
roztropności) kontrastuje on z imperatywem hipotetycznym, w którym 
istniejące racje mają jedynie charakter instrumentalny. Wygląda więc na to, 
że tak naprawdę w swoich rozważaniach Nagel wykracza poza roztropność 
zdefiniowaną przez siebie jako zdolność do oderwania się od jednostkowe-
go punktu widzenia i traktowania przyszłości jako równie ważnej jak chwi-
la obecna. Pojawia się u niego bowiem kwestia tego, co jest dla człowieka 
obiektywnie wartościowe. Posługuje się więc on de facto dwoma pojęcia-
mi roztropności: węższym (transcendowanie chwili obecnej), i szerszym, 
w którym uwzględnia to, że pewne wybory są obiektywnie ważniejsze lub 
cenniejsze od innych. Można próbować nazwać to pierwsze rozumienie 
bardziej formalnym, a drugie – bardziej materialnym. Taka interpretacja 
tego aspektu jego rozważań byłaby bardziej życzliwa – można by bowiem 
uznać również, że Nagel posługuje się pojęciem roztropności nie do koń-
ca zgodnym z ustaloną przezeń definicją, zatem to pojęcie nie jest u niego 
całkowicie spójne21. 

20 Por. A. Niemczuk, Stosunek wartości do bytu, Lublin 2005, s. 54–56.
21 Być może to w celu uwypuklenia zastosowanej analogii (transcendowanie „tu i teraz” 

oraz transcendowanie własnego „ja”) zawęża on pojęcie roztropności w sposób utrud-
niający stosowanie go w różnych kontekstach, w których jego użycie byłoby całkowi-
cie naturalne. Zdefiniowanie roztropności jako zdolności do częściowego oderwania 
się od chwili obecnej utrudnia używanie tego pojęcia w takich sytuacjach, jak np. 
rzucenie się na ratunek tonącemu. Jest to ewidentnie przykład reakcji altruistycznej, 
jednak zauważmy, że jeżeli osoba ratująca nie potrafi pływać lub pływa bardzo słabo, 
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Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt braku symetrii pomiędzy 
roztropnością i altruizmem. Nietrudno wyobrazić sobie sytuacje, w któ-
rych rozwagę możemy potraktować instrumentalnie względem altruizmu. 
Staje się ona wówczas jednym ze środków koniecznych do tego, aby działa-
nie altruistyczne rzeczywiście zakończyło się promowaniem interesu innej 
osoby. Prostym przykładem jest sytuacja, kiedy osoba próbująca odzwy-
czaić się od palenia prosi nas o papierosa. Spełniając tę prośbę, pomagamy 
jej zaspokoić bieżącą potrzebę, ale działamy nieroztropnie, bo szkodzimy 
jej interesom – w tym przypadku zdrowiu. Tak więc roztropność wydaje 
się często potrzebna do prawidłowego realizowania altruizmu. Trudno 
jednak sobie wyobrazić, aby altruizm mógł pełnić podobną, instrumen-
talną funkcję względem roztropności. Można by próbować powoływać się 
w tym celu na Arystotelesa i na jego przekonanie, że poszczególne cnoty 
są ze sobą połączone i wzajemnie się warunkują22. Idąc tym tropem my-
ślenia, można by stwierdzić, że roztropność i altruizm wzajemnie się wa-
runkują, to znaczy nie może istnieć „niemoralna”, egoistyczna roztrop-
ność. Wówczas moglibyśmy brać pod uwagę poparcie przekonania Nagela 
o symetrii między roztropnością i altruizmem przynajmniej w tym sensie, 

to wydaje się, że można w sposób niekontrowersyjny nazwać wskoczenie do wody 
z zamiarem ratunku zachowaniem nieroztropnym. Podobnie nieroztropnym nazwa-
libyśmy nieostrożne wbiegnięcie na jezdnię. Oczywiście, z czysto formalnego punktu 
widzenia nawet w takiej sytuacji wyłania się kwestia umiejętności spojrzenia w przy-
szłość – w tym przypadku chodzi po prostu o przyszłość bliską, oddaloną od chwili 
obecnej o kilka sekund. Jednak właśnie ta bliskość sprawia, że owa przyszłość staje się 
częścią sytuacji rozgrywającej się w chwili obecnej i z praktycznego punktu widzenia 
trudno mówić tu o transcendowaniu „tu i teraz”.

22 Zob. np. „Z powyższych więc wywodów wynika, że nie podobna być we właściwym 
tego słowa znaczeniu dzielnym etycznie, nie będąc rozsądnym – ani też rozsądnym 
bez dzielności etycznej. Ale w ten sposób można też odeprzeć ewentualny zarzut, we-
dle którego różne cnoty istniałyby każda z osobna […]. Wraz z rozsądkiem bowiem, 
który jest jeden, współistnieją wszystkie cnoty”; Arystoteles, Etyka nikomachejska, 
tłum. D. Gromska, Warszawa 2012, ks. VI, 1145a.
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że tak, jak roztropność wspiera altruizm, tak też altruizm może wspierać 
roztropność. Jednak nawet takie rozumowanie nie jest w stanie do końca 
wykazać symetrii między roztropnością i altruizmem z tego względu, że 
o ile roztropność wydaje się czymś koniecznym, aby skutecznie realizo-
wać działania altruistyczne, o tyle altruizm nie jest konieczną podstawą 
roztropności. Konieczne jest tylko – nawet na gruncie przekonania o wza-
jemnym warunkowaniu się cnót czy wartości – aby działanie roztropne nie 
stało w rażącej sprzeczności z wymogami moralności. Altruizm nie musi 
zatem wspierać każdego działania roztropnego, inaczej nie miałoby sensu 
mówienie o roztropności w przypadku działania mającego na celu własną 
korzyść. 

Mimo powyższych wątpliwości, można stwierdzić, że na przykładzie 
roztropności Nagel przekonująco pokazuje, w jaki sposób podmiot kieru-
je się racjami (czyli przeprowadza rozumowanie praktyczne). Można też 
mówić o jego sukcesie w polemice z prostą wersją modelu humowskiego, 
ponieważ w trafny sposób wykazuje on istnienie ludzkiej umiejętności 
dystansowania się od swoich pragnień i impulsów, która jest warunkiem 
koniecznym do kierowania się racjami roztropności i altruizmu. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że chociaż argumentacja, którą Nagel przeprowadza na 
podstawie analiz roztropności i altruizmu, skutecznie wykazuje nieade-
kwatność mało wyrafinowanej wersji modelu humowskiego, to nie jest 
wystarczająca, jeśli chodzi o polemikę z bardziej skomplikowanymi kon-
cepcjami nawiązującymi do tradycji neohumowskiej, do których należy 
między innymi filozofia Bernarda Williamsa23. Chociaż poprzez analizę 
roztropności i altruizmu Nagelowi udaje się wykazać, że podmiot potrafi 
mentalnie wykroczyć poza chwilę obecną oraz pokonać zanurzenie w czy-
sto wewnętrznej perspektywie, to przyznaje on, że rozważania te są nie-

23 Zob.: B. Williams, Internal and External Reasons, w: Moral Luck: Philosophical Papers 
1973–1980, Cambridge 1981; idem, Ethics and the limits of philosophy, London–New 
York 2006.
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wystarczające do odparcia wszystkich zastrzeżeń przedstawionych przez 
Williamsa. Nagel zauważa na przykład istnienie następującej trudności, 
którą próbuje rozwiązać między innymi w książce The last word: 

Może być tak, jak uważa Williams, że najwyższa wolność na jaką mogę mieć 
nadzieję, to wzniesienie się do pragnień lub wartości wyższego rzędu, które 
nadal w nieredukowalny sposób należą do mnie – wartości, które determi-
nują to, jakim rodzajem osoby pragnę być jako jednostka – i że wszystkie 
pozornie obiektywne odpowiedzi na pytania są tak naprawdę pierwszoo-

sobowe, choć maskują się jako trzecioosobowe 24. 

W związku z tą wątpliwością następny rozdział będzie poświęcony 
problemowi istnienia racji wewnętrznych i zewnętrznych w świetle stano-
wiska Bernarda Williamsa.

1.2. Racje wewnętrzne i zewnętrzne

Bernard Williams jest autorem wyważonej, wielowątkowej koncepcji 
z zakresu filozofii moralnej, inspirowanej zarówno myślą Arystotelesa, jak 
i teorią Hume’a. Ze względu na swoje nawiązania do tego pierwszego my-
śliciela Williams podejmuje próbę odparcia zarzutów, które mogłyby być 
podnoszone wobec koncepcji arystotelesowskiej z punktu widzenia ety-
ki typu kantowskiego25. Podstawowa obiekcja wobec Arystotelesa doty-
czy jego powiązania motywacji etycznej z pragnieniem „dobrego życia”. 
Nawet jeśli nie jest ono w prosty sposób utożsamione z tym, jak dzisiaj jest 
pojmowane szczęście, to jednak obejmuje również elementy przyjemności. 
Dlatego można by postawić zarzut, że tego typu etyka ma charakter ego-
istyczny i w ogóle nie spełnia podstawowego kryterium, które odróżnia to, 
co etyczne, od tego, co jest etycznie neutralne. Williams przedstawia kilka 
24 T. Nagel, The last word, op. cit., s. 114. Nagel pisze również: „Uznaję niebezpieczeńst-

wo fałszywej obiektywizacji, zamieniającej osobiste gusty i uprzedzenia w kosmiczne 
wartości. Nie jest to jednak jedyna możliwość”; idem, Widok znikąd, op. cit., s. 175.

25 B. Williams, Ethics and the limits of philosophy, op. cit. , s. 49–52.
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kontrargumentów wobec takiego sposobu myślenia. Zwraca on uwagę na 
fałszywość założenia, że wszystkie pragnienia mają na celu przyjemność. 
Ponadto zauważa, że nawet gdyby tak było, to można podważać przekona-
nie, iż nie jest możliwe pogodzenie dążenia do przyjemności z motywacją 
etyczną – ponieważ cechą charakterystyczną motywacji etycznej mogłoby 
być dążenie do określonych typów przyjemności. 

Williams porusza również problem polegający na tym, że dyspozycje 
do tego, iż pragnie się określonych stanów rzeczy, mają w ogólnym rozra-
chunku odniesienie do całokształtu dobrego życia danej jednostki, a więc 
w pewnym sensie powraca tutaj kwestia egoizmu. Williams próbuje roz-
wiązać tę trudność poprzez podkreślenie, że u Arystotelesa dyspozycje 
etyczne włączone są do zawartości tożsamości danego podmiotu i każda 
refleksja etyczna – również na temat własnych dyspozycji – jest jednocze-
śnie odzwierciedleniem dyspozycji, które już wcześniej zostały nabyte. 
Patrząc z zewnątrz, widzimy, że „etyczne dyspozycje, które zostały naby-
te, leżą głębiej niż inne pragnienia i preferencje”26. W przeprowadzanych 
rozważaniach na ten temat Williams, podobnie do Nagela, porusza kwe-
stię perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. Jednakże Williams inaczej 
postrzega odwoływanie się podmiotu do sfery wartości. Jest to widocz-
ne między innymi w omawianym fragmencie – patrząc z perspektywy 
wewnętrznej, podmiot ma wrażenie, że kieruje się zewnętrznymi warto-
ściami, w kierunku których skłaniają go jego nabyte dyspozycje. Zatem 
z wewnętrznego punktu widzenia nie jest prawdą, „że jedyne rzeczy, ja-
kie ludzie cenią, [to] ich własne dyspozycje”27. Jednak z perspektywy ze-
wnętrznej to dyspozycje „są ostatecznym wsparciem dla wartości etycz-
nych”28. Z tego Williams wyciąga mocny wniosek, że zachowanie wartości 

26 Ibidem, s. 51.
27 Por. „It is not true from the point of view constituted by the ethical dispositions – the 

internal perspective – that the only things of value are people’s dispositions”; ibidem.
28 Por. „If we take up the other perspective, however, and look at people’s dispositions 

from the outside, we may ask the question »What has to exist in the world for that 
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etycznych leży w „reprodukcji” moralnych dyspozycji. Jak widać, w tym 
ujęciu zamazuje się różnica pomiędzy odniesieniem do wartości a samymi 
wartościami, ponieważ Williams twierdzi, że dyspozycje są niezbędne do 
tego, aby istniały wartości etyczne, a nie tylko do tego, aby możliwe było 
odniesienie się do nich. Podmiot w ujęciu Williamsa, tak jak u Nagela, jest 
w stanie zdystansować się od siebie i spojrzeć na siebie z zewnętrznej per-
spektywy, jednak czyniąc to, nie jest w stanie oderwać mentalnie siebie 
samego od posiadanych przez siebie dyspozycji, ponieważ uniemożliwi 
mu to dostrzeżenie istnienia wartości. 

Stanowisko to związane jest z zagadnieniem internalizmu lub ekster-
nalizmu racji do działania. Jednym ze słynniejszych teksów Williamsa jest 
jego esej Internal and External Reasons, w którym opowiada się on za poglą-
dem, że możemy zasadnie mówić tylko o istnieniu racji wewnętrznych. Jest 
to jedna z zasadniczych różnic pomiędzy Nagelem i Williamsem. Nagel za-
równo w The possibility of altruism, jak i w późniejszych publikacjach opo-
wiadał się za istnieniem racji zewnętrznych – czyli za poglądem, według 
którego można poprzez samo rozumowanie nabyć nowe przekonanie i nie 
musi to być motywowane wcześniejszym pragnieniem. Jego polemika z po-
glądem, że istnieją jedynie racje wewnętrzne, niejednokrotnie miała miejsce 
właśnie w odniesieniu do rozważań Williamsa. Nagel i Williams często po-
ruszają podobne zagadnienia, a w publikacjach obu tych myślicieli widocz-
ne jest ich wzajemne intelektualne oddziaływanie. Jednocześnie najważ-
niejszą różnicą dzielącą ich koncepcje wydaje się właśnie kwestia istnienia 
racji zewnętrznych. Przyjęcie teorii Williamsa nieuchronnie prowadzi do 
jakiejś formy subiektywizmu, z którym Nagel konsekwentnie polemizuje: 
„Jest to jedno z jego najbardziej kontrowersyjnych twierdzeń i idzie w pa-
rze z tezą, że racje do działania muszą mieć swój początek w subiektywnym 

ethical point of view to exist?« The answer can only be: people’s dispositions”; ibidem.
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zestawie motywacyjnym podmiotu – muszą, w kategoriach Williamsa, być 
raczej przyczynami wewnętrznymi niż zewnętrznymi”29. 

Łatwo zauważyć, że przyjęcie przez Nagela poglądu o istnieniu ra-
cji zewnętrznych w naturalny sposób koresponduje z jego przekonaniem 
o obiektywności etyki. Pojawia się przy tym problem namysłu moralnego 
i poszukiwania dobrych racji. Zauważmy jednak, że ujawnia się tu pewna 
luka – nawet jeśli impuls do transcendowania danego punktu odniesienia 
jest dla umysłu naturalny, a nawet konieczny, tak jak w koncepcji Nagela, 
to nie oznacza automatycznie, że zostają w naturalny sposób uwzględnia-
ne wszystkie relewantne w danej sytuacji racje oraz że w sposób naturalny, 
bez elementu stałego wysiłku, będą one miały wystarczającą siłę motywa-
cyjną. Alan Thomas, autor pierwszej monografii poświęconej Nagelowi, 
stwierdza, że w jego koncepcji oddziaływanie moralności na podmiot ma 
ograniczony charakter, ponieważ uzależnione jest od jego przypadko-
wych cech psychologicznych. Zwraca on uwagę, że „akceptacja dobrej racji 
w sposób konieczny ma charakter motywacyjny w przypadku odpowied-
niego rodzaju podmiotu, a konkretnie: osoby cnotliwej”30. Zauważa tym 
samym, że w koncepcji Nagela brakuje elementu stabilizującego, który za-
pewniałby względnie trwałe kierowanie się racjami. Takim elementem wy-
daje się etyka cnót. Przy tym proponowane tutaj oddziaływanie etyki cnót 
na koncepcję Nagela nie jest jednokierunkowe, ponieważ w dalszej części 
pracy zostanie podjęta próba wykazania, że sama etyka cnót również może 
skorzystać z Nagelowskiej typologii racji.

29 „It is one of his most controversial claims, and goes together with the thesis that re-
asons for action in general must start from something in the agent’s subjective moti-
vational set – that they must, in Williams’s terms, be »internal« rather than »external« 
reasons”; T. Nagel, Williams: philosophy and humanity, w: idem, Secular philosophy and the 
religious temperament: essays 2002–2008, Oxford 2009, s. 142.

30 A. Thomas, Thomas Nagel, op. cit., s. 134.
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2. Zagadnienie kompatybilności koncepcji Nagela i etyki cnót

2.1. Wprowadzenie do współczesnych koncepcji etyki cnót 

Refleksja na temat znaczenia etyki cnót może odbywać się na dwóch 
poziomach. Pierwszy z nich to poziom opisowy, czyli rozważania doty-
czące psychologii moralnej, w których można wykazać, że pominięcie tego 
elementu w modelu motywacji czyni go niepełnym i niezrozumiałym, po-
nieważ wówczas wpływ racji moralnych na system motywacyjny wydaje 
się mieć charakter przypadkowy. Drugi aspekt ma charakter normatyw-
ny – wskazuje się w nim na kształtowanie odpowiednich dyspozycji (cnót) 
jako czegoś właściwego i pożądanego zarówno ze względu na skutki, jak 
i na wewnętrzną doskonałość człowieka. Te dwa aspekty są ze sobą ściśle 
powiązane, natomiast można je oddzielić konceptualnie jako dwa poziomy 
refleksji. Może również pojawić się wątpliwość: jeśli proces wychowania 
jest faktem, czyli jeśli na poziomie opisowym jest ewidentne, że właściwy 
model motywacji nie może być owego elementu pozbawiony, ponieważ 
w taki sposób moralność jest w dużej mierze rzeczywiście kształtowana, to 
czy jest potrzebne jeszcze wskazywanie elementu normatywnego? Czy nie 
jest tak, że próbujemy wskazywać, iż powinno być to, co już jest? Na po-
wyższe pytania można odpowiedzieć w ten sposób: problem leży w tym, 
że wychowanie może być lepsze lub gorsze, efektywne lub mniej efektyw-
ne, może rozwijać lub utrwalać cnoty, lub też zamiast rozwijać cnoty, kon-
centrować się na utrwalaniu nawyków z pominięciem rozumu. Może rów-
nież kształtować dyspozycje, które jawią się jako cnoty, ale są nimi jedynie 
pozornie. Ponadto problematyka wychowania i wdrażania cnót wiąże się 
z kwestią dopuszczalnych metod; jest to zagadnienie do pewnego stopnia 
niezależne od problematyki efektywności, w szczególności jeśli przyjmie-
my, zgodnie z myślą Nagela, że liczą się nie tylko racje bezwzględne wobec 
podmiotu, wyrażające wartości o charakterze utylitarnym. A zatem zasad-
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ne są następujące pytania: jeśli kształtujemy moralność, to po pierwsze – 
dlaczego mamy to robić za pomocą rozwijania cnót, po drugie – jeśli chce-
my rozwijać cnoty, to jakie? Po trzecie – jakie są dopuszczalne metody przy 
wdrażaniu cnót? Pojawia się też pytanie zasadnicze: czym jest cnota i jakie 
są jej powiązania z różnymi aspektami życia psychicznego?

W publikacjach filozoficznych można znaleźć różne definicje i ujęcia 
cnoty. Zwraca się również uwagę, że wychowanie odnosi się do wartości, 
jest więc ściśle powiązane ze sferą aksjologiczną31. Wydaje się, że tak fak-
tycznie jest i próby oddzielenia etyki cnót od pojęć aksjologicznych (oraz 
deontycznych, o czym jeszcze będzie mowa) nie mogą zostać uwieńczo-
ne sukcesem, ponieważ potrzebne są kryteria rozróżnienia, które dyspo-
zycje warte są tego, aby je rozwijać. Przypomnijmy tu klasyczną definicję 
Arystotelesa, do której odwołują się współczesne neoarystotelesowskie 
ujęcia etyki cnót: „A więc dzielność etyczna jest trwałą dyspozycją do 
pewnego rodzaju postanowień, polegającą na zachowywaniu właściwej ze 
względu na nas średniej miary, którą określa rozum, i to w sposób, w jaki 
by ją określił człowiek rozsądny”32. Wydaje się, że bez względu na możli-
we różnice w ujęciach cnoty przez poszczególnych filozofów elementem 
wspólnym jest powiązanie wdrażania cnót z procesem kształtowania cha-
rakteru. W wersji Arystotelesowskiej pojawia się jeszcze istotny element 
średniej miary, czyli złotego środka, i nacisk na rolę rozumu33. W dalszej 
części książki zostanie rozważone, które z wątków arystotelesowskich 
w tej materii są aktualne, a które wymagają uzupełnienia lub przeformu-

31 H. Gajdamowicz, Kształtowanie sprawności moralnych (cnót) istotą procesu wychowania 
moralnego, w: A. Jazukiewicz, J. Jazukiewicz (red.), Kształtowanie sprawności moralnych, 
Szczecin 2017, s. 17. 

32 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., s. ks. II, 1107a.
33 Przy tym w myśli samego Arystotelesa chodzi o rozum wychowawcy, ponieważ 

w jego koncepcji istnieje silny nacisk na rolę posłuszeństwa, dyscypliny i autorytetu. 
Do tej kwestii odniosłam się już w rozdziale drugim przy omawianiu teorii Joyce’a. 
Pojawi się ona jeszcze w rozdziale czwartym.
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łowania. Zaprezentowane zostaną również wybrane współczesne, neoary-
stotelesowskie ujęcia cnoty oraz zostanie pokazane, w jaki sposób próba 
rozwinięcia pewnych wątków myśli Nagela o elementy etyki cnót może się 
wpisywać w ten współczesny nurt.

Etyka cnót zyskuje coraz większe znaczenie nie tylko w kręgu filozofii 
anglosaskiej, ale również w Polsce – do jej najbardziej znanych propagato-
rów należą Jacek Jaśtal i Natasza Szutta. Teoria ta pierwotnie miała wyraź-
nie charakter krytyczny i konkurencyjny wobec etyki konsekwencjonali-
stycznej i deontologii. Wynika to między innymi z faktu, że idee rozwijane 
przez etykę cnót były próbą poradzenia sobie z trudnościami, z którymi 
borykają się te dwie propozycje. Do najbardziej reprezentatywnych prac 
pod tym względem można zaliczyć Modern moral philosophy autorstwa 
Elizabeth Anscombe34, która uznawana jest za prekursorkę etyki cnót, oraz 
Dziedzictwo cnoty Alasdaira MacIntyre’a35. Podstawowa różnica pomiędzy 
polemicznie nastawionymi przedstawicielami tego nurtu a zwolennikami 
konsekwencjonalizmu i deontologii to postulowana przez etyków cnót 
rezygnacja z uniwersalnej perspektywy i absolutnie obowiązujących, abs-
trakcyjnie wyrażonych zasad oraz przesunięcie perspektywy z czynu na 
cechy działającego podmiotu36. Ów element krytyki jest nadal aktualny 
w etyce cnót, chociaż krytyczny stosunek do konsekwencjonalizmu i de-
ontologii przestał być jej głównym wyznacznikiem, co związane jest z roz-
wojem i różnicowaniem się tego nurtu. 

Mimo złożonego charakteru współczesnej etyki cnót kantowskie uję-
cie cnoty nie uzyskało aprobaty. Wprawdzie Kant pisał o cnocie bardzo 
obszernie, jednak to nie jego wizja jest obecnie rozwijana i propagowana. 
Dwight Furrow zauważa: 

34 E. Anscombe, Modern moral philosophy, „Philosophy” 1958, nr 33, s. 1–19.
35 A.C. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, 

J. Hołówka, Warszawa 1996.
36 Zob. N. Szutta, Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2008, s. 19.
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Kant opisuje motywy idealnie racjonalnego podmiotu i zachęca rzeczywi-
ste istoty ludzkie do jak największego dążenia do tego ideału. Ale jeśli jest 
tak mały związek pomiędzy idealnie racjonalnymi podmiotami a rzeczywi-
stymi istotami ludzkimi, nie jest oczywiste, dlaczego powinniśmy przyjąć 
radę Kanta w tej sprawie37.

Chociaż koncepcja Arystotelesa tworzona była wiele stuleci przed 
Kantem, to jego myśl i wizja cnoty są obecnie uważane za bardziej ade-
kwatne i inspirujące. Do takiego stanu rzeczy w znacznym stopniu przy-
czyniły się publikacje Alasdaira MacIntyre’a, które miały charakter przeło-
mowy w kontekście powrotu do Arystotelesowskiej wizji człowieka38. Jego 
dzieła miały również wpływ na polską myśl filozoficzną39, przyczyniając się 
do zainteresowania etyką cnót na naszym rodzimym gruncie. MacIntyre 
krytykuje nowożytną i współczesną filozofię za fragmentaryzację myśli 
etycznej. Uważa, że pozbawienie jej pewnych istotnych wątków obecnych 
w filozofii starożytnej, takich jak nawiązania do natury ludzkiej, sprawiło, 
że nie jest ona w stanie powiązać dyskursu etycznego w sensowną całość. 
MacIntyre zasadniczo akceptuje Arystotelesowską wizję, w której jednost-

37 Por. „Kant is describing the motives of an ideal rational agent and encouraging actual 
human beings to aspire to that ideal as much as possible. But if there is so little con-
nection between ideal national agents and actual human beings, it is not obvious why 
we should take Kant’s advice on this”; D. Furrow, Moral agency, w: idem, Ethics. Key 
issues in philosophy, London 2005, s. 25. Odmienną interpretację myśli Kanta można 
znaleźć w: P. Łuków, Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta, 
Warszawa 1997.

38 Zob. przede wszystkim A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, op. 
cit. oraz A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. A. Chmielewski, 
Warszawa 2007. Do tej drugiej publikacji odnosi się Nagel w swoim eseju MacIntyre on 
rationality, w: idem, Other minds, Oxford 1999.

39 Zob. np. W. Zuziak, Czy możliwa jest etyka w życiu społecznym? Na marginesie lektury 
Arystotelesa i Alasdaira MacIntyre’a, „Analecta Cracoviensia”, Kraków 1999, s. 30–31; 
idem, Arystotelesowska filozofia spraw ludzkich, „Analecta Cracoviensia”, Kraków 1994; 
idem, Społeczne perspektywy etyki, Kraków 2006, s. 10, 15–16, 25, 107–108, 119–120, 
173–175, 199–200, 367.
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ki ludzkie są w znacznym stopniu definiowane przez role społeczne i funk-
cje, jakie pełnią we wspólnocie. Ideał dobrego życia w ścisły sposób wią-
że się z ideą współpracy z innymi, a życie indywidualne jest w znacznym 
stopniu zanurzone w życiu społecznym. Chociaż myśl Nagela nie jest in-
dywidualistyczna w skrajny sposób, to zaproponowane tutaj nawiązania 
do Stagiryty będą akcentować inne wątki tradycji arystotelesowskiej.

Jak wspomniano, wielu współczesnych filozofów zajmujących się ety-
ką cnót, zwłaszcza w kręgu filozofii anglosaskiej, odwołuje się właśnie do 
Arystotelesa. Do wyjątków należą koncepcje takich filozofów, jak Michael 
Slote czy Charles Taylor, którzy stworzyli alternatywne koncepcje cnoty40. 
Jednak nawet wśród myślicieli nawiązujących do wątków arystotelesow-
skich występują znaczące różnice – wynika to między innymi z wybiórcze-
go traktowania myśli Stagiryty, z różnych interpretacji jego stwierdzeń lub 
z rezygnacji z ontologicznych i epistemologicznych fundamentów jego 
filozofii oraz zastąpienia ich własnymi założeniami41. Może więc pojawić 
się pytanie, na ile dane teorie faktycznie kontynuują myśl Arystotelesa, 
a w jakim stopniu korzystają jedynie z jego terminologii, bazując na poję-
ciu eudajmonii i nawiązując do koncepcji cnót. Współczesna, neoarysto-
telesowska etyka cnót jest zatem bardzo szerokim, zróżnicowanym nur-
tem, chociaż poszczególne propozycje łączy wykorzystywanie pewnych 
elementów filozofii Arystotelesa w odniesieniu do problematyki kształto-
wania charakteru. W następnych rozdziałach zostanie rozważone, w jakim 
stopniu koncepcja Nagela może zostać rozwinięta w takim kierunku, aby 
znalazła ona swoje miejsce wśród propozycji należących do tego nurtu.

40 Por. J. Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Kraków 
2009, s. 309. 

41 N. Szutta, Współczesna etyka cnót, op. cit., s. 15–16.
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2.2. Zarzuty wobec etyki formalistycznej

Jednym z najważniejszych filozofów, którzy przyczynili się do rozwoju 
współczesnej koncepcji cnót na gruncie filozofii anglosaskiej, jest niewąt-
pliwie Bernard Williams. W książce Ethics and the limits of philosophy42 wy-
raźnie nawiązuje do koncepcji cnót u Arystotelesa, definiując cnotę jako 
zinternalizowaną dyspozycję do określonego działania, pragnień i odczuć, 
będącą środkiem między dwiema skrajnymi skłonnościami, które są bra-
kiem lub nadmiarem danej cechy. Podkreśla rozumowy charakter tej dyspo-
zycji, ponieważ obejmuje ona osąd moralny, a nie tylko nawyk. Analizując 
znaczenie problematyki psychologii moralnej dla zasadniczych zagadnień 
w etyce, Williams zauważa, że chociaż nabywanie dyspozycji jest procesem 
naturalnym, to nie obywa się ono bez świadomego wychowania, które, poza 
kwestiami czysto moralnymi, obejmuje również elementy konwencji43. 
Pomimo inspiracji filozofią Arystotelesowską Williams dostrzega trudno-
ści tej koncepcji, polegające między innymi na ugruntowaniu jej na silnych 
fundamentach i założeniach, które są dla niego nieakceptowalne. Należą 
do nich na przykład teleologiczny charakter natury ludzkiej czy przekona-
nie Arystotelesa, że poszczególne dyspozycje tworzą harmonijną całość. 
Williams odrzuca pogląd, że cnoty muszą być połączone w harmonijny 
sposób, i dopuszcza możliwość, że można mieć pewne cnoty, a nie mieć in-
nych44. Większość współczesnych filozofów zajmujących się etyką cnót zga-
dza się w tej kwestii z Williamsem, chociaż zdarzają się wyjątki, do których 
należy na przykład Colin McGinn. Podkreśla on, że wartości muszą znajdo-
wać się w stanie wzajemnej harmonii i równowagi, a każda z cnót powinna 
zajmować właściwe sobie miejsce45.

42 B. Williams, Ethics and the limits of philosophy, op. cit. 
43 Ibidem, s. 47.
44 Ibidem, s. 36.
45 Por. „Here the traditional term is harmony: the virtues must exist severally in the per-

son but must also be harmonious with each other, in a state of balance or equilibrium. 
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Pomimo że Williams częściej nawiązuje do Arystotelesa i bliższy jest 
etyce cnót niż Nagel, istnieją powody, dla których to koncepcja Nagela może 
być bardziej interesująca pod kątem możliwości rozwinięcia jej o wątki ary-
stotelesowskie. Niektóre metafizyczne hipotezy Nagela są bardziej zgodne 
z wizją Arystotelesa niż w przypadku innych filozofów, którzy odwołują 
się do jego myśli. Drugim, ważniejszym powodem jest fakt, że Williams 
jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tradycji humowskiej, któ-
rej jednym z głównych założeń jest uznanie jedynie instrumentalnej roli 
racjonalności praktycznej. Platońska wizja rydwanu i woźnicy, w której to 
uczucia powinny stać się niewolnikami rozumu, jest równie skrajna i nie-
satysfakcjonująca, zarówno intelektualnie, jak i moralnie. Jednak staram 
się tutaj wykazać, że można uniknąć skrajnych stanowisk i jednocześnie 
podzielać przekonanie Nagela o możliwości przeprowadzania rozumo-
wania praktycznego, w którym rozum nie ma charakteru instrumentalne-
go względem wcześniej posiadanych pragnień. Kolejnym interesującym 
punktem różnicującym myśl Nagela i Williamsa jest to, że Nagel kładzie 
większy nacisk na perspektywę całego życia, podczas gdy Williams przy-
znaje większą rolę chwili bieżącej. W kontekście kształtowania cnót per-
spektywa całego życia wydaje się bardziej adekwatna. Rozważania autora 
Ethics and the limits of philosophy są przywoływane w niniejszej książce za-
równo dlatego, że stanowią wyzwanie dla pewnych koncepcji Nagela, jak 
i dlatego, że Williams czyni wiele cennych uwag w odniesieniu do różnych 
aspektów filo zofii moralnej, które są niewystarczająco reprezentowane 
w myśli autora Pytań ostatecznych. Nie stanowi on więc w tej pracy jedynie 
tła negatywnego dla rozważań Nagela. W tym miejscu natomiast zostaną 

Kindness must not override justice, as justice must not erase mercy. Each virtue must 
occupy its proper place, forming a harmonious whole. There must be an appropriate 
order among the virtues”; C. McGinn, Ethics, evil, and fiction, Oxford–New York 1997, 
s. 102. Zob. też np. R. Kamtechar, Situationism and virtue ethics on the content of our char-
acter, w: T. Nadelhaffer, E. Nahmias, S. Nichols (red.), Moral psychology. Historical and 
contemporary readings, Malden 2010, s. 211.
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przedstawione argumenty Williamsa przeciwko teoriom typu kantowskie-
go, ponieważ zarzuty te mogą prowadzić do wątpliwości, czy przy istnieją-
cych śladach myśli Kanta w filozofii Nagela jest możliwe rozwinięcie jego 
filozofii w stronę współczesnej etyki cnót.

Przede wszystkim Williams wyraża zasadną wątpliwość odnośnie 
do często ponawianych prób w myśli etycznej, mających na celu zredu-
kowanie jej do jednego pojęcia, które stanowić będzie jej ugruntowanie. 
Przykładem takiego zabiegu jest pojęcie obowiązku w etykach typu kan-
towskiego. Williams pyta, dlaczego uważamy, że prawda etyczna musi być 
konceptualnie zredukowana do pojęcia dobra lub obowiązku, a nie odno-
simy jej do wielu różnych kategorii stanowiących jej podstawę46. Ponadto 
krytykuje następujące cechy koncepcji etycznych o charakterze kantow-
skim, do których zalicza między innymi teorię Nagela: 

–  punkt widzenia o charakterze moralnym wyznaczony jest przez 
bezstronność i niezależność od uwarunkowań konkretnej osoby;

–  rozumowanie moralne polega na abstrahowaniu od konkretnej sy-
tuacji w tym sensie, że musi być możliwość przełożenia danej sytu-
acji na niezależną od tego konkretnego podmiotu; 

–  motywacja podmiotu polega na zastosowaniu ogólnych, bezstron-
nych zasad47. 

Publikacja Williamsa ukazała się w roku 1979, czyli w czasie, gdy 
koncepcja Nagela bazowała jeszcze na poglądach wyłożonych w The possi-
bility of altruism48, gdzie inspiracje kantowskie były bardziej widoczne niż 
w jego późniejszych publikacjach. W The possibility of altruism, podążając 
za Kantem, Nagel szuka podstaw moralności przede wszystkim w formal-
nych zasadach rozumowania praktycznego. Również zgodny z etyką kan-

46 Zob. B. Williams, Ethics and the limits of philosophy, op. cit., s. 17.
47 Zob. B. Williams, Osoby, charakter i moralność, tłum. T. Baszniak, w: idem, Ile wolno-

ści powinna mieć wola? i inne eseje z filozofii moralnej, tłum. T. Baszniak, T. Duliński, 
M. Szczubiałka, Warszawa 1999, s. 240.

48 T. Nagel, The possibility of altruism, op. cit.
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towską jest jego postulat, aby nie szukać uzasadnienia dla moralności poza 
samą moralnością – formalne zasady racjonalnego podmiotu są tu nie tyle 
uzasadnieniem w rozumieniu nadania sensu działaniu o charakterze mo-
ralnym, ile raczej warunkiem możliwości pojawienia się moralności, która 
polega na kierowaniu się przez podmiot racjami moralnymi. Ponadto w The 
possibility of altruism Nagel nie wprowadził jeszcze rozróżnienia racji względ-
nych i niezależnych od podmiotu, a racja subiektywna mogła być uznana za 
rację w sensie uzasadniającym jedynie wtedy, kiedy można ją było przełożyć 
na odpowiadającą jej rację obiektywną. Zatem punkty wymienione przez 
Williamsa rzeczywiście w ogólnym zarysie mogą odnosić się do wczesnej 
koncepcji Nagela. Jest widoczne, że próba zastosowania etyki cnót w ujęciu 
arystotelesowskim do teorii w tym kształcie byłaby zbyt karkołomna i ryzy-
kowna, ponieważ brak innych racji niż bezstronne wyklucza odniesienie jej 
do charakteru, który związany jest z indywidualizacją podmiotu. Williams 
zwraca uwagę na ten brak w etyce typu kantowskiego, podkreślając, że „in-
dywidualna osoba ma zestaw pragnień, trosk lub, jak często je nazywam – 
projektów, które pomagają konstytuować charakter”49. Odnosząc się kry-
tycznie do koncepcji Kanta oraz do wczesnych poglądów Nagela, podkreśla 
nieadekwatność etyki, która w swoich postulatach nie uwzględnia tego, co 
nadaje życiu sens, ponieważ żądając przybrania całkowicie bezinteresownej, 
bezstronnej perspektywy, odbiera jednostce to, co powoduje, że ma ona inte-
res w tym, aby przebywać i działać w świecie. Sensowność i atrakcyjność ży-
cia człowieka polega na posiadaniu określonych indywidualnych pragnień 
i projektów życiowych związanych z jego indywidualnym charakterem50. 
Jednak warto zaznaczyć, że nawet w pierwotnej koncepcji Nagela pojawi-
ły się elementy, które były obiecujące w omawianym kontekście. Należy do 
nich choćby podkreślanie, w przeciwieństwie do Parfita, jedności podmio-

49 Por. „[…] an individual person has a set of desires, concerns, or, as I shall often call 
them projects, which help to constitute a character”; ibidem.

50 B. Williams, Osoby, charakter i moralność, op. cit.
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tu w czasie i traktowanie „ja” w określonym momencie jako reprezentanta 
jednostki posiadającej tożsamość osobową rozciągniętą w czasie. Zatem je-
śli chodzi o metafizyczną koncepcję osoby, w teorii Nagela występują prze-
słanki niezbędne do tego, aby można było mówić o cechach zmiennych oraz 
niezmiennych należących w jednakowy sposób do podmiotu, który jest toż-
samy ze sobą w sensie metafizycznym. 

W późniejszych publikacjach Nagela, jak wiemy, pojawiły się różne 
typy racji do działania, uwzględniające specyficzne warunki zewnętrzne 
i wewnętrzne danego podmiotu. Są to racje zobowiązań, wyrażające szcze-
gólną więź określonej jednostki z innymi osobami, a także racje autonomii, 
które ukazują jej pragnienia i plany. Idea, aby plany te obejmowały całość 
lub znaczną część życia danego podmiotu i były elementem kształtowania 
jego charakteru byłaby zgodna z założeniami Nagela, jednak on sam nie 
analizuje w rozbudowany sposób kwestii projektów życiowych. W przeci-
wieństwie do autora Widoku znikąd Williams wyraźnie mówi o takiej moż-
liwości: „Człowiek może mieć, w odniesieniu do dużej części swojego ży-
cia lub jakiejś jego części, projekt podstawowy lub zestaw projektów, które 
są ściśle związane z jego życiem i które w znaczącym stopniu nadają jego 
życiu znaczenie”51. Poszczególne typy racji względnych wobec podmiotu, 
które mogłyby mieć znaczenie przy formowaniu bardziej szczegółowych 
racji mających charakter stały, to zarówno racje autonomii, jak i na przy-
kład racje zobowiązania, związane z określonymi rolami społecznymi i re-
lacjami z bliskimi osobami. Zauważmy, że racje autonomii nie muszą mieć 
charakteru egoistycznego52 – mogą mieć charakter altruistyczny, na przy-
kład możemy zdecydować, że będziemy codziennie pomagać komuś w na-
uce lub robieniu zakupów. Nie jest to naszym obowiązkiem, ale decyzją, 
którą podejmujemy dla siebie na zasadzie autonomii.

51 Por. ibidem, s. 209.
52 Williams to samo stwierdzenie odnosi do tzw. projektów podstawowych; ibidem, 

s. 209.
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Wyzwanie, które się pojawia, to zachowanie postulowanej przez 
Nagela typologii racji i pokazanie jej roli w rozwijaniu cnót przy jednocze-
snym uniknięciu neohumowskiego emotywizmu oraz relatywizmu, który 
reprezentuje Williams. Można przy tym próbować uwzględnić rozbudo-
wane rozważania Williamsa na temat racji autonomii, projektów życio-
wych i kształtowania charakteru, co pozwoliłoby na włączenie tego aspek-
tu jego rozważań do koncepcji Nagela.

Jednocześnie można wyrazić wątpliwość, czy teoria moralna przedsta-
wiona przez Nagela faktycznie może zostać rozwinięta o elementy etyki 
cnót we współczesnym rozumieniu i nie utracić przez to swej spójności. 
Można przedstawić dwa argumenty przemawiające na korzyść takiej pro-
pozycji. Pierwszy dotyczy ewolucji koncepcji Nagela – jak już wspomnia-
no, rozwinięcie w tym kierunku jego wczesnych rozważań byłoby trudne, 
jednak przy uwzględnieniu jego późniejszych publikacji zadanie to wydaje 
się wykonalne. Drugi argument dotyczy samej etyki cnót i polega na roz-
różnieniu w ramach tego nurtu podejścia radykalnego i umiarkowanego. 
Jak wyjaśnia Natasza Szutta, „opisywanie i wartościowanie sprawcy moral-
nego i jego czynów w umiarkowanych koncepcjach etyki cnót odbywa się 
zarówno w kategoriach deontycznych – moralnej słuszności – jak i aretycz-
nych – moralnego dobra (cnoty)”53. Autorka zwraca uwagę, że w ramach 
umiarkowanej etyki cnót możliwe jest traktowanie koncepcji typu kantow-
skiego oraz konsekwencjonalizmu jako niekompletnych i wymagających 
uzupełnienia54, tak aby przedmiotem zainteresowania etyki był zarówno 
czyn, jak i jego sprawca. Takie poszerzone rozumienie etyki cnót pozwala 
traktować ją nie tylko jako zwartą koncepcję mającą na celu wykazanie nie-
adekwatności poprzednich stanowisk, ale również jako propozycję, której 
pewne elementy mogą zostać włączone do innych typów myśli etycznej.

53 Zob. N. Szutta, Współczesna etyka cnót, op. cit., s. 12.
54 Ibidem, s. 21.
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Antyformalistyczne argumenty wysuwane przez zwolenników etyki 
cnót przytacza również Jacek Jaśtal: 

Zdaniem etyki cnót nowożytna teoria etyczna w zupełnie nieuzasadniony 
sposób eksponowała racjonalną stronę podmiotu moralnego kosztem jego 
realnych przeżyć wewnętrznych związanych z całą sferą emocjonalno-mo-
tywacyjną oraz indywidualnym doświadczeniem życiowym. Ceną, jaka 
musiała za to zapłacić, było oderwanie koncepcji podmiotu moralnego od 
koncepcji osoby jako osadzonego w konkretnych realiach życiowych indy-
widuum posiadającego swoje indywidualne cele i zadania życiowe55. 

Fragment ten jednej strony oddaje w bardzo trafny sposób podstawo-
we obiekcje zwolenników etyki cnót, a z drugiej będzie dobrym punktem 
odniesienia przy próbie wykazania, że koncepcja Nagela może zostać roz-
winięta w taki w sposób, iż obroni się przed tymi zarzutami.

Warto zauważyć, że pluralizm aksjologiczny Nagela stwierdzający 
brak hierarchii i uporządkowanego systemu wartości jest istotnym punk-
tem stycznym pomiędzy jego koncepcją i etyką cnót. O tym, że dopusz-
czalna jest sytuacja, w której teza o obiektywności etyki łączona jest z prze-
konaniem o braku hierarchicznego porządku wartości, pisze również 
Jacek Jaśtal: „Można bowiem głosić – w przeciwieństwie do »teorii etycz-
nej« – obiektywizm etyczny i zarazem dopuszczać możliwość istnienia dy-
lematów, które są o b i e k t y w n i e  nierozwiązywalne”56. Stanowisko od-
rzucające hierarchiczne uporządkowanie wartości charakterystyczne jest 
również dla współczesnych wersji etyki cnót57. Marek Pyka w książce na 
temat Nagela prezentuje sceptyczne stanowisko, jeśli chodzi o możliwość 
powiązania koncepcji tego filozofa z etyką cnót58; nie podejmuje on jednak 
prób rozwinięcia jego ustaleń w kierunku, który został obrany w niniejszej 

55 J. Jaśtal, D. Probucka, Etyka i czas. Wariacje aretologiczne, Kraków 2015, s. 13.
56 J. Jaśtal (red.), Etyka i charakter, Kraków 2004, s. 31.
57 Zob. N. Szutta, Współczesna etyka cnót, op. cit., s. 43.
58 Zob. M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela, Kraków 

2016, op. cit., s. 406. 
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pracy. Ponadto mówi on o klasycznej wersji etyki cnót, a zatem, chociaż nie 
kontynuuje tego tematu, wydaje się, że ma na myśli jej bardziej radykalne 
lub wąskie ujęcia. Pyka nie uwzględnia również pluralistycznych wątków 
we współczesnej etyce cnót. Obiekcje przedstawione przez tego autora nie 
miałyby więc zastosowania do przedstawionych tutaj propozycji; kwestia 
ta będzie jeszcze omawiana w ostatnim rozdziale.

Ponieważ najszersze ramy rozumienia etyki cnót wyznacza tutaj ujęcie 
arystotelesowskie, zauważmy, że istnieje kilka istotnych punktów, w któ-
rych występuje zbieżność Nagela z myślą Arystotelesowską. Natasza Szutta 
wymienia następujące cechy charakteryzujące filozofię Stagiryty: uniwersa-
lizm, obiektywizm i fundacjonizm59. Wszystkie te elementy przynajmniej 
w pewnym stopniu odnoszą się do myśli Nagela, dlatego rozwinięcie jego 
koncepcji w obranym kierunku może bazować na solidniejszych podsta-
wach niż tylko symboliczne nawiązanie do Arystotelesowskiej koncepcji 
cnót. Szutta definiuje te trzy pojęcia w następujący sposób: 

Uniwersalizm zakłada, że istnieją i są poznawalne uniwersalne standar-
dy racjonalności […].W obiektywizmie przyjmuje się, że owe standardy 
istnieją i są poznawalne niezależnie od jakiegokolwiek systemu przeko-
nań poznającego podmiotu czy też wspólnoty, do której on przynależy. 
Fundacjonalizm zakłada istnienie i możliwość sformułowania fundamen-
talnych bazowych przekonań, stanowiących podstawę dalszego rozumo-
wania60. 

Jak wynika z wcześniejszych ustaleń, te trzy podstawowe założenia są 
w jakimś stopniu obecne w myśli Nagela61.

59 N. Szutta, Współczesna etyka cnót, op. cit., s. 106.
60 Ibidem.
61 Nie oznacza to, że są one obecne w jego myśli w skrajnej formie – jak już wspomnia-

no, fundacjonizm Nagela ma dość ograniczony i ogólny charakter. Jednak w przy-
padku filozofii Arystotelesa te trzy cechy, które zostały wymienione przez N. Szuttę, 
też domagają się pewnego uściślenia lub ograniczenia, np. uniwersalizm Arystotelesa 
może być interpretowany jako ograniczony jedynie do polis.
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Oprócz tego zbieżność pewnych elementów metafizycznej wizji 
Nagela i Arystotelesa mogłaby pozwolić na próby pełniejszego i głębsze-
go (choć z pewnością bardziej kontrowersyjnego) uzasadnienia fenomenu 
normatywności, niż udało się to na przykład MacIntyre’owi, u którego 
uzasadnienie etyki odbywa się przede wszystkim w ramach praktyk da-
nej wspólnoty62. Zbieżność rozważań Nagela z pewnymi wątkami meta-
fizycznymi obecnymi w myśli Arystotelesa nie prowadzi w prosty sposób 
do uzasadnienia jego twierdzeń z zakresu filozofii moralnej, jednak nie jest 
zupełnie bez znaczenia, ponieważ otwiera dodatkowe pole badań i pozwala 
wzbogacić pytanie o sens życia człowieka o nowe wątki. 

3. Moralność a kwestia natury ludzkiej

3.1. Inspiracje myślą Arystotelesa

Metafizyczne podstawy rozważań etycznych Nagela są kompatybilne 
z Arystotelesowskimi rozważaniami dotyczącymi takich zagadnień, jak i te-
los i ergon człowieka. Dla Arystotelesa charakter teleologiczny ma zarazem 
wszechświat (cała natura), jak i natura ludzka. Przy tym istnieje tu pewna 
istotna różnica, którą Wojciech J. Burszta podsumowuje następująco: 

O ile jednak natura osiąga swoje cele spontanicznie, o tyle człowiek może 
osiągnąć swoje naturalne cele, kiedy posługuje się rozumem. W naturze nie 
ma odchyleń od jej celów, natomiast człowiek może w pewnym stopniu od-
biegać w swym postępowaniu od tych celów, które wynikają z jego rozum-
nej natury63.

62 Dokładną analizę problemów związanych z etyką cnót zaproponowaną przez 
MacIntyre’a przeprowadza W. Załuski: idem, Normatywność aretyczna versus norma-
tywność nie-aretyczna, w: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), W świecie 
powinności, Kraków 2013, s. 153 –172. 

63 W. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 41n.
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Nagel analizuje te kwestie w nawiązaniu do myśli Stagiryty w swo-
im eseju Aristotle on Eudajmonia64. Pojawia się tutaj trudny problem uza-
sadniania moralności. Autor nie zgadza się na rozpatrywanie moralno-
ści w kategoriach pomyślności i opowiada się za tezą, że moralność nie 
może być uzasadniona poprzez fakty pozamoralne. Jednak traktowanie 
Arystotelesowskiej eudajmonii, powiązanej z telos (celem) i ergon (funkcją) 
człowieka, jako zwykłej pomyślności lub szczęścia we współczesnym rozu-
mieniu z pewnością byłoby wypaczeniem jego myśli65. Czym innym jest 
redukcja moralności do własności pozamoralnych, a czym innym powią-
zanie moralności z telos człowieka mającym związek z jego naturą. Inaczej 
mówiąc, można rozważyć koncepcję, w której moralność jest wpisana 
w naturę człowieka, czyli jest ściśle związana z jego człowieczeństwem, nie 
będąc przy tym zredukowana do innych fenomenów. Nagel zaczyna swo-
je rozważania od podania powodów, dla których rozumienie najwyższego 
celu człowieka jako teoretycznej kontemplacji może być kuszące zarów-
no dla Arystotelesa, jak i dla niego samego. Jednak pomimo rozbudowa-
nej analizy, której celem wydaje się uzasadnienie atrakcyjności stanowiska 
intelektualistycznego, kończy on swój esej, proponując dwa sposoby ar-
gumentacji prowadzące do odrzucenia eudajmonii rozumianej jako teo-
retycznej kontemplacji. Jedną z opcji mogłoby być uznanie, że człowiek 
ma nie jedną funkcję (ergon), lecz ich zbiór (sub-erga) bez jasno określonej 
hierarchii. Nagel stosuje tu analogię do noża o wielu ostrzach, któremu 
nie można przypisać tylko jednej funkcji. Drugą możliwością byłaby teza, 

64 T. Nagel, Other minds, op. cit., s. 113–120. Warto dodać, że B. Williams przeprow-
adza podobne analizy w odniesieniu do tego samego tematu: zob. idem, Moralność. 
Wprowadzenie do etyki, tłum. M. Hernik, Warszawa 2000, s. 84–95. 

65 Zob. np. „Twierdzenie jednak, że szczęście jest najwyższym dobrem, wydaje się 
czymś, na co wszyscy przypuszczalnie się godzą, tym natomiast, czego się tu żąda, 
jest dokładniejsze określenie, czym ono jest. Można by może określenie takie podać, 
biorąc pod uwagę swoistą funkcję człowieka”; Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. 
cit., ks. I, 1097b. Zob. też 1098a. 
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że najwyższą ludzką doskonałością nie jest działalność intelektualna, lecz 
zaangażowanie rozumu zarówno w sprawy teoretyczne, jak i praktyczne. 
Byłby to więc jeden ergon wyrażający się na dwa sposoby. Ta opcja wydaje 
się Nagelowi najbardziej przekonująca, chociaż nie decyduje się on na jej 
rozwinięcie. Propozycję pierwszą uznaje za problematyczną ze względu na 
trudność w ustaleniu, które rodzaje aktywności człowieka można już za-
kwalifikować jako odrębny sub-ergon. Jednak warto zauważyć, że opcja ta, 
pomimo zasygnalizowanej trudności, mogłaby być spójna z Nagelowskim 
podziałem dziedziny wartości. Gdyby ergon człowieka miał charakter zbio-
ru (który tworzą sub-erga), odpowiadającego przedstawionym przez Nagela 
rodzajom wartości, mającym różnorodny charakter i nietworzącym sztyw-
nej hierarchii i struktury, można by podjąć próbę nałożenia na siebie tych 
dwóch pojęć: erga i wartości, w celu ustalenia, czy jest możliwe, aby zbiory 
te się pokrywały. 

Interesujące analizy dotyczące eudajmonii, które mają znaczenie 
również dla przyjętej w tej pracy perspektywy badawczej, przeprowadza 
Włodzimierz Galewicz. Zastanawia się on nad możliwością istnienia plu-
ralizmu w ramach podejścia eudajmonistycznego – chodzi tu o pluralizm 
możliwych „dóbr najwyższych”. Odnosząc się do wahania Arystotelesa 
pomiędzy dwiema wizjami eudajmonii (teoretyczną kontemplacją oraz 
działalnością obywatelską), uważa, że Stagiryta poczynił w ten sposób ma-
lutki „krok ku pluralizmowi”66. Jednak jednocześnie zauważa, że 

ten jeden krok wydaje się nam dzisiaj bardzo niewystarczający i mamy 
ochotę pójść o wiele dalej. Dalsze posunięcia w tym samym kierunku po-
legałyby najpierw na akceptacji istnienia nie dwóch ani nie trzech, lecz 
znacznie większej, jeśli nie wręcz nieograniczenie wielkiej liczby form eu-
dajmonii, czyli wartościowego życia, następnie zaś na rezygnacji z ich po-

66 W. Galewicz, O pluralizmie najwyższego dobra, w: idem, Sokrates i Kirke, Kraków 2000, 
s. 218.
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równawczego oceniania, z różnicowania tych rozmaitych form „szczęścia” 
na wyższe i niższe67.

Galewicz przypomina, że fakt, iż Arystoteles rozważał właśnie te dwie 
drogi rozwoju jednostki, był związany w ówczesną sytuacją społeczno-po-
lityczną, która oferowała akurat takie rodzaje samorealizacji. Dzisiaj moż-
liwości wyboru własnej drogi życiowej są o wiele większe. Mamy również 
poszerzoną świadomość różnorodnych, rywalizujących interesów i warto-
ści. Oczywiście, z faktu, iż mogą być różne rodzaje eudajmonii lub nawet 
jest ich nieskończenie wiele, nie wynika, że każdy życiowy projekt lub styl 
życia spełnia warunki, by być nazwanym „eudajmonią”. Wątek ten nie bę-
dzie tu szerzej analizowany, można jednak zauważyć, że współczesna wraż-
liwość moralna raczej nie uznałaby, że jedną z postaci eudajmonii może być 
na przykład życie właściciela niewolników, który swój dobrobyt i szczęście 
osiąga kosztem szczęścia i wolności innych. Relatywiści wyjaśniliby ten 
fakt w ten sposób, że cel życia i postrzeganie tego, co właściwe i moralnie 
dopuszczalne, są ściśle związane z normami i mentalnością danej wspól-
noty, której nie można oceniać z zewnątrz. Natomiast osoba podzielają-
ca poglądy Nagela stwierdziłaby, że ten przykład zmienionej mentalności 
świadczy o tym, że postęp moralny jest możliwy. 

Powyższe uwagi Galewicza na temat pluralizmu eudajmonii w ude-
rzający sposób współgrają z naszkicowaną (niestety bardzo skrótowo) 
przez Nagela opcją, że ergon człowieka mógłby przypominać „nóż o wielu 
ostrzach”, czyli przejawiać się na wiele różnych sposobów. Ergon (funkcja) 
nie jest tożsamy z eudajmonią, ale jest z nią związany, ponieważ Arystoteles 
rozważa najwyższe dobro i cel człowieka właśnie przez pryzmat tego, co 
jest jego charakterystyczną funkcją, czyli poprzez to, co go wyróżnia jako 
istotę ludzką. 

Warto tutaj zauważyć, że pewien rodzaj konfliktu, który Nagel omawia 
w kontekście rozumowania praktycznego, wydaje się zbieżny z duchem 

67 Ibidem.
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myśli Arystotelesowskiej – chodzi tu o konflikt, do którego dochodzi po-
między bieżącymi impulsami a racjami roztropności. Pierwszy punkt wi-
dzenia związany jest z chwilą obecną, a drugi wyraża perspektywę, która 
jest do pewnego stopnia transcendentna i bezczasowa68. Zwiększenie udzia-
łu rozwagi w naszym życiu skutkuje powiększeniem się sfery wolności, 
jako że oznacza kontrolę nad pragnieniami pierwszego rzędu. Jednak nad-
mierna obiektywizacja okazuje się szkodliwa, ponieważ dążenie do kiero-
wania się racjami roztropności w każdej sytuacji prowadzi do innej formy 
kompulsji i zniewolenia, a więc, paradoksalnie, jest „obiektywnie niemą-
dre”69. Można to podejście potraktować jako zastosowanie zasady złotego 
środka między postawą „tu i teraz” a postawą bezczasową. Środek ten jest 
ruchomy i niemożliwy do ustalenia za pomocą jakiegokolwiek sztywnego 
algorytmu, co jest widoczne choćby w różnych podejściach do tej kwestii 
u Nagela i Williamsa. Jak zauważa Nagel, dla Williamsa najistotniejszym 
czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o charakterze roztropnym jest 
punkt widzenia teraźniejszości, a nie perspektywa bezczasowa70, podczas 
gdy on sam, chociaż zwraca uwagę na konieczność uwzględniania bieżą-
cych pragnień, to jednak kładzie nacisk na ludzką zdolność do mentalnego 
przyjmowania perspektywy bezczasowej. To, gdzie leży właściwy środek, 
nie jest sprawą prostą, zwłaszcza jeśli uwzględni się okoliczności, które są 
nieznane i niezależne od podmiotu w ciągu jego życia. Jednak warto za-
uważyć, że sama idea skłaniania się raczej ku perspektywie bezczasowej, 
czyli na całym życiu, a nie na „tu i teraz”, jest bardziej zgodna z duchem 
Arystotelesa, który definiował eudajmonię właśnie w perspektywie całego 
życia. A więc, paradoksalnie, pod tym względem to właśnie ujęcie Nagela 
jest bardziej kompatybilne z etyką cnót, która kładzie nacisk na długoter-
minowe cele.

68 Ibidem, s. 162.
69 Ibidem.
70 Ibidem, s. 234.
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3.2. Poszerzone rozumienie natury ludzkiej

Rozważania Nagela przeprowadzone w kontekście myśli Arystotele-
sowskiej pokazują, że w jego tekstach jest obecny wątek natury ludzkiej. 
Jest to istotne w obliczu faktu, że zwolennicy etyki cnót przyjmują, iż nie 
jest możliwe odwoływanie się do jej współczesnej wersji bez uwzględnienia 
szeroko rozumianej natury ludzkiej. Poza wspomnianym esejem związek 
natury ludzkiej i moralności przewija się u Nagela w rozmaitych kontek-
stach. Jego rozważania dotyczące zdolności do obiektywizacji oraz do roz-
poznania racji zewnętrznych i uwzględniania ich w procesie podejmowa-
nia decyzji i działania implicite zakładają określoną wizję ludzkiej natury. 
Fakt ten został zauważony przez różnych badaczy, z których wymienić 
można Dwighta Furrowa oraz Michaela Tomasello. Furrow pisze: „Nagel 
argumentuje, że do natury ludzkiej należy niechęć do ludzi, którzy nie re-
spektują naszych interesów. […] Więc uważam, że inni ludzie mają racje do 
uwzględniania moich własnych interesów. Ale ja nie różnię się od innych 
w posiadaniu interesów”71. Z kolei Tomasello w książce Historia naturalna 
ludzkiego myślenia, w rozdziale Obiektywność: spojrzenie znikąd, a więc nawią-
zującym wprost do publikacji Nagela, zauważa, że „z kognitywnego punk-
tu widzenia myślenie kooperatywne zawsze wymaga jakiejś formy rezygna-
cji z własnej perspektywy na rzecz »obiektywniejszej« perspektywy innych 
osób czy perspektywy grupy”72. W tym kontekście przytacza on obszerny 
cytat z książki Nagela mówiący o obiektywniejszym poziomie rozumienia 
polegającym na dystansowaniu się od pierwotnego, wewnętrznego spoj-

71 „Nagel argues it is human nature to resent people who do not consider our interests. 
[…] Thus, I think that other people have a reason to consider my interests. But I am 
no different from others who have interests”; D. Furrow, Ethics. Key concepts in philo-
sophy, op. cit., s. 42–43.

72 M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, tłum. B. Kucharczyk, R. Ociepa, 
Kraków 2015, s. 210–214.
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rzenia na rzeczywistość i tworzeniu coraz obiektywniejszych koncepcji 
świata i siebie samych73. 

Jest widoczne, że w tym ujęciu nacisk nie jest położony na biologiczny 
aspekt człowieka ani na emocjonalny wymiar jego natury, ale na rozum-
ność, która umożliwia zdystansowanie się, ocenę i ewentualne przekro-
czenie impulsów i instynktów, co pozwala na kooperację z innymi ludź-
mi. Wydawałoby się więc, że można tu jedynie próbować mówić o cnocie 
w rozumieniu bardziej kantowskim – czyli o czysto racjonalistycznej „wy-
trwałości poznawczo-decyzyjnej”74. Jednak takie ograniczenie byłoby zbyt 
pochopne, ponieważ uwzględnienie racji więzi i racji autonomii pozwala 
na włączenie do sfery racji pragnień i osobistych przeżyć podmiotu, któ-
re często wiążą się z życiem towarzyskim i emocjonalnym. Wydaje się, że 
w przypadku racji autonomii racje pojawiają się w sposób wtórny, to zna-
czy bazują na pragnieniach, które Nagel w nawiązaniu do Arystotelesa 
nazywa pragnieniami nieumotywowanymi. Jak wspomniano, zostają 
one w koncepcji Nagela przefiltrowane przez proces rozumowania prak-
tycznego zakończonego oceną, że dane przeżycie, pragnienie lub uczucie 
mogą stanowić rację do działania. Nie można zaprzeczyć, że w tej kon-
cepcji rozum ostatecznie jest instancją, która dopuszcza daną emocję lub 
pragnienie „do realizacji” i do uwzględnienia ich w procesie decyzyjnym. 
Jednak kreśląc wizję postępu moralnego, Nagel – w przeciwieństwie do 
Kanta – zaznacza, że nie może ona ignorować „upartych realiów ludzkiej 
natury”75. Koncepcja Nagela nie tylko różni się od wizji Kanta, ale rów-
nież od Kartezjusza, mimo że pod pewnymi względami Nagel kontynu-
uje wątki kartezjańskie. Jak zauważa Jacek Jaśtal, w przypadku Kartezjusza 
chodzi o to, by emocje „nie przeszkadzały” rozumowi w jego funkcjach76. 

73 Ibidem, s. 213–214.
74 J. Jaśtal, Natura cnoty, op. cit., s. 240.
75 T. Nagel, Equality and partiality, New York 1991, s. 3.
76 Ibidem, s. 246.
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Natomiast w przypadku teorii Nagela chodzi o ocenę, czy dane pragnie-
nia i emocje są akceptowalne i mogą stanowić rację do działania. Pragnienia 
nieumotywowanie oraz emocje mają więc swoją własną, wewnętrzną war-
tość, stanowiąc podstawę dla racji autonomii i racji więzi.

Kolejny wątek dotyczący natury ludzkiej, tym razem w wymiarze bio-
logicznym i psychologicznym, pojawia się w publikacjach Nagela przy 
okazji badania relacji pomiędzy naukami ewolucyjnymi a filozofią moral-
ną. Temat ten pojawił się już w drugim rozdziale. Tu dodamy tylko w ra-
mach przykładu, że w recenzji książki Sama Harrisa Nagel rozważa77, 
w jakim stopniu należy brać pod uwagę biologiczne i psychologiczne uwa-
runkowania istot ludzkich przy ustalaniu wymogów moralnych78, a wcześ-
niej, w Widoku znikąd, podkreślał, że moralność tworzy się dla złożonych 
istot: „Bezosobowość jest jedynie pewnym aspektem natury tych istot, 
a nie całą ich naturą”79. Opowiada się on za uwzględnianiem tej problema-
tyki na różnych poziomach etyki, również w teorii motywacji i psycholo-
gii moralnej: „Kiedy patrzymy na ludzi z obiektywnego punktu widzenia 
i zastanawiamy się, w jaki sposób powinni oni żyć, musimy uwzględnić ich 
motywacyjną złożoność”80. Nagel jest świadomy, że ten poziom refleksji 
powinien brać pod uwagę praktyczny wymiar filozofii moralnej. Z drugiej 
strony, znacznie częściej podejmuje on problematykę samych pragnień 
niż ogólniej rozumianych emocji, chociaż nie są one zupełnie nieobecne 
w jego publikacjach. Jako przykład mogą stanowić jego rozważania nad 

77 S. Harris, The moral landscape: how science can determine human values, New York 2010.
78 „There is a real question of what it is reasonable to demand of people in the name of 

morality, and whether some limits are imposed by the facts of human psychology”; 
T. Nagel, The facts fetish, „The New Republic”, 11 listopada 2010, s. 31 oraz „One of 
the hardest problems is how to reconcile the claims of reason and objectivity with an 
evolutionary understanding of human capacities”; ibidem, s. 31.

79 T. Nagel, Widok znikąd, op. cit., s. 247.
80 Ibidem, s. 246.
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problematyką agresji, którą zawarł w eseju Wojna i masakra81. Jednak trud-
no zaprzeczyć, że mamy tu do czynienia z pewną luką domagającą się uzu-
pełnienia. Można zaryzykować twierdzenie, że koncepcja Nagela nie tylko 
może, ale powinna zostać rozszerzona o analizy emocji, ponieważ zarów-
no racje autonomii, które wyrażają głównie osobiste pragnienia, jak i racje 
więzi ukazujące zaangażowanie podmiotu wręcz domagają się głębszego 
zbadania i znalezienia dla nich istotnego miejsca w filozofii moralnej.

W tym miejscu można zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję 
w myśli Nagela, która wyłania się, gdy porównamy jego rozważania me-
tafizyczne z tymi, które przeprowadza nad sferą moralną. Jego ostatnia 
książka Mind and cosmos stanowi interesującą mieszankę rozważań meta-
fizycznych i naukowych, mimo że sam Nagel przyznaje, iż w kwestiach 
ściśle naukowych jest laikiem i swoją wiedzę na temat paradygmatu neo-
darwinowskiego nabył poprzez czytanie książek napisanych przez bada-
czy popularyzujących naukę, takich jak Richard Dawkins. A jednak na 
podstawie posiadanej przez siebie wiedzy na temat „ciągu przypadków 
i mechanizmu selekcji naturalnej” dochodzi do wniosku, że najprawdopo-
dobniej cała rzeczywistość ma charakter teleologiczny82. Taka teza, chociaż 
niewątpliwie obejmuje również paradygmat w nauce, to sama w sobie ma 
już charakter metafizyczny, dotyczy bowiem, jak podkreśla sam Nagel, naj-
głębszego poziomu rzeczywistości. Zatem, paradoksalnie, chociaż poprzez 
swoje analizy dostępnej wiedzy naukowej dochodzi on do wniosku, że jest 
ona niewystarczająca, jeśli chodzi o jej walory eksplanacyjne, to wygłasza 
ów pogląd po analizie jej zawartości. Wydaje się zatem, że gdy omawia-
my wpływ natury ludzkiej i motywacyjnej złożoności człowieka na teorię 
etyczną, to ten aspekt, który jest związany z wiedzą naukową – w szcze-

81 T. Nagel, Pytania ostateczne, tłum A. Romaniuk, Warszawa 1997.
82 Nagel również we wcześniejszych publikacjach dochodzi do wniosku, że ewolucyjne 

wyjaśnienie racjonalności jest niekompletne. Zob. np.: idem, The last word, op. cit., 
s. 137.
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gólności wymiar biologiczny i psychologiczny – również powinien być 
(w sposób obszerny i wnikliwy, a nie fragmentaryczny i pobieżny) brany 
pod uwagę, nawet jeśli zdecydowalibyśmy się uznać, że nie wyczerpuje on 
całości zagadnienia. 

Dlatego prawdopodobnie należy bardziej docenić teorie, które pró-
bują przełamywać fałszywe dychotomie i skrajne stanowiska – do takich 
prób zastosowania nowego spojrzenia na stare problemy należą między in-
nymi te propozycje, które uwzględniając najnowszą wiedzę o człowieku, 
opowiadają się za nieredukcjonstycznym naturalizmem w kwestii statusu 
faktów moralnych, lub też rozważają problem tzw. gilotyny Hume’a od 
strony namysłu nad naturą ludzką i jej rolą w etyce. Tak więc oprócz zagad-
kowego statusu faktów moralnych, o którym wspomniano w poprzednim 
rozdziale, omawiane zagadnienie ma również inny wymiar, bardziej zwią-
zany z przeprowadzanymi badaniami w zakresie psychologii i kognitywi-
styki. Rdzeń problemu pozostaje ten sam, jednak jest on rozpatrywany od 
nieco innej strony. Spróbujemy tu poruszyć niektóre z tych kwestii, aby 
potem zadać pytanie o ich związek z zagadnieniami, od których zaczęli-
śmy niniejszy podrozdział. Jeśli czytelnik poczuje pewien dysonans spo-
wodowany nagłą zmianą perspektywy badawczej w najbliższych fragmen-
tach tekstu, to tym bardziej usprawiedliwione będą pytania, które zostaną 
zadane na końcu tego rozdziału. 

Przypomnijmy wnioski, do których dochodzą po przeprowadzeniu 
swoich badań naukowcy tacy jak Patricia i Paul Churchlandowie (neuro-
science) czy Frans de Waal (prymatologia). Badania de Waala są w tym kon-
tekście szczególnie interesujące. Zauważa on, że filozofowie tak przejęli 
się gilotyną Hume’a, że uznali, iż „»jest« od »powinno być« dzieli otchłań 
nie do pokonania”83. Tymczasem, jeśli zgodzimy się, że powinność zakłada 
możność, to znaczy, że biologiczne, neurologiczne i psychologiczne pod-

83 F. de Waal, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. 
K. Kornas, Kraków 2014, s. 231.
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stawy wyznaczają ramy, w których określone teorie etyczne są zasadne, 
może nawet sensowne. Pozwalają też na lepsze zrozumienie, skąd wzięły 
się określone typy racji do działania, a być może częściowo je uzasadnia-
ją. Warto wspomnieć tutaj jeszcze o kilku kwestiach związanych ze słynną 
gilotyną Hume’a, która zdawała się skutecznie działać przez kilka stuleci, 
hamując również taki namysł nad tym zagadnieniem, który uwzględniałby 
szerszy kontekst. W odniesieniu do problemu wyprowadzania „powinno” 
z „jest” można przytoczyć uwagi dwóch autorek, które zwracają uwagę na 
dodatkowe aspekty tego zagadnienia, przy czym każda czyni to z innej per-
spektywy. 

Problem wnioskowania na temat powinności z faktów został w inte-
resujący sposób przedstawiony między innymi przez Jasminę Nedevską, 
która omawia go w głębszym kontekście filozoficznym84. Odnosi się ona 
do kwestii natury ludzkiej i analizuje to zagadnienie na tle prawa natural-
nego, opierając się na rozważaniach, które przeprowadzają Henry Veatch 
i David Miller. W nawiązaniu do analiz tych filozofów zauważa ona, że 
natura ludzka presuponuje to, jakie normy mogą być uznane za zasadne, 
nawet jeśli nie jest możliwe wyprowadzenie z niej wniosków na temat po-
winności na drodze czysto dedukcyjnej.

Natomiast aspekt biologiczny i neuronalny pochodzenia altruizmu 
wyjaśnia Patricia Churchland: 

Najważniejsze kroki, które prowadzą od troski jedynie o samego siebie do 
różnych typowych dla ssaków rodzajów uspołeczniania (troski o innych), 
zależą od neuronalnych i ustrojowych mechanizmów „matczynych” żeń-
skiego mózgu ssaka. Te z kolei zależne są od działania neuropeptydów: 
oksytocyny (OXT) i wazopresyny argininowej (AVP), jak również innych 
hormonów. Niemal na pewno mechanizmy te nie były początkowo ukie-
runkowane na cele społeczne, ale służyły jedynie temu, by kobieta dyspo-
nowała zasobami i motywacją do wykarmienia, obrony i – bardziej ogól-

84 J. Nedevska, Do principles of natural law depend on conceptions of human nature?, „Studia 
Philosophiae Christianae” 2015, t. 51, nr 2, s. 95–114.
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nie – do poświęcenia się dla dobra swojego bezradnego potomstwa do 
czasu, gdy stanie się ono niezależne85.

Później następują modyfikacje i dalszy rozwój owych mechanizmów: 
„W zależności od gatunku i presji selekcyjnej, zawarte mogą zostać różne 
porozumienia społeczne, a wiele różnych mechanizmów może zostać włą-
czonych do gry”86. Ten aspekt tworzenia moralności dotyczy jej biologicz-
no-psychicznego podłoża, czyli odpowiada na pytanie o jeden z warun-
ków koniecznych powstania moralności. Powoływanie się na te ustalenia 
nie musi oznaczać podejścia redukcjonistycznego, ponieważ nie istnieje 
konieczność twierdzenia, iż jest to wszystko, co można powiedzieć o po-
chodzeniu lub istocie moralności. Jednak prawdopodobnie są to elementy, 
które należy brać pod uwagę przy próbach zrozumienia fenomenu moral-
ności, i być może – paradoksalnie – to abstrahowanie od nich jest właśnie 
przejawem swoistego redukcjonizmu. 

Patricia Churchland zauważa, że „w szerszym sensie »wnioskować« 
oznacza coś więcej niż wyprowadzać dedukcyjnie”87. Taka sytuacja ma 
miejsce w życiu codziennym, kiedy na przykład wykrzykujemy ostrzeże-
nia: „Pali się!” albo „Złodziej!”. W tego typu stwierdzeniach zawarta jest od 
razu dodatkowa przesłanka o charakterze wartościującym, więc nie mamy 
tutaj do czynienia z faktycznym wyprowadzeniem powinności – lub war-
tości – z samych faktów. Naturalizm w rozumieniu Churchland to szuka-
nie korzeni moralności „w tym, jacy jesteśmy, na czym nam zależy i – co 
dla nas istotne – w naszej naturze”88. W powoływaniu się na to, na czym 
zależy nam jako jednostkom ludzkim, Churchland wpisuje się we współ-
czesny nurt w filozofii moralnej, który kładzie nacisk na katalog podsta-

85 P. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, Kraków 2013, 
s. 63–64.

86 Ibidem, s. 64.
87 Ibidem, s. 24.
88 Ibidem, s. 23.
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wowych ludzkich potrzeb. Cechuje go szukanie wspólnego podłoża ak-
ceptowanego przez wszystkich ludzi i to, że odwoływanie się do potrzeb 
niekoniecznie musi mieć charakter redukcjonistyczny. Do uniwersalnych 
ludzkich potrzeb może należeć również potrzeba samorealizacji, godności, 
wolności czy sprawiedliwości, nawet jeśli przybierają one rożne formy. Pod 
tym względem ujęcie to ma głęboko humanistyczny wymiar89. 

W podobnym duchu na temat wartości wypowiada się Antonio 
Damasio: „Wartość jest bezpośrednio lub pośrednio związana z przetrwa-
niem. Zwłaszcza w przypadku ludzi wiąże się ona także z j a k o ś c i ą  tego 
przetrwania w postaci d o b r o s t a n u”90. Jednocześnie w naukowy spo-
sób próbuje doprecyzować odpowiedź na pytanie o bazę i genezę wartości: 
„Tak więc z perspektywy całych organizmów pierwociną wartości jest stan 
fizjologiczny żywej tkanki znajdującej się w zakresie homeostatycznym 
sprzyjającym utrzymaniu się przy życiu”91. Do tak rozumianej wartości 
wszelkie inne wartości zawsze pozostają w jakiejś relacji, nawet jeśli jest to 
relacja odległa i słabo wyczuwalna. Chociaż teza ta ma charakter naturali-
styczny, to nie musi mieć charakteru redukcyjnego i oznaczać relatywizacji 
wartości. Twierdzenie to jest bowiem kompatybilne z poglądem, że życiu 
przysługuje obiektywna wartość. Biologiczna geneza wartości nie oznacza 
automatycznie jej subiektywności. Wręcz przeciwnie, nawiązuje do katalo-
gu wspólnych potrzeb – o czym mówi też na przykład James Griffin – któ-
re chociaż o d c z u w a n e  są w sposób subiektywny, to istnieją w sposób 
obiektywny i w dodatku są wspólne wszystkim ludziom. 

89 Zob. też „Opowieść ta wymaga bowiem tylko przekonania, że życie jest lepsze od 
śmierci, zdrowie od choroby, obfitość od niedostatku, szczęście od cierpienia, a wie-
dza od ignorancji i zabobonu”; S. Pinker, Nowe oświecenie. Argumenty za rozumem, na-
uką, humanizmem i postępem, tłum. T. Bieroń, Poznań 2018, s. 526.

90 A. Damasio, Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, tłum. N. Radom-
ski, Poznań 2011, s. 58.

91 Ibidem, s. 59.
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Oczywiście nie rozwiązuje to wszystkich podstawowych problemów 
z zakresu fundamentów moralności. Pojawia się bowiem problem kryte-
riów przy wyznaczaniu priorytetów potrzeb i sposobów rozwiązywania 
dylematów, a do jego rozwiązania sam katalog fundamentalnych potrzeb 
nie wystarczy. Tak więc o ile odniesienie do szeroko rozumianych ludzkich 
potrzeb prawdopodobnie pozwala na ostateczne uzasadnienie wartości 
i norm moralnych, o tyle kryteria podejmowania decyzji zdają się wykra-
czać poza sferę, na którą zbiór potrzeb może dać łatwą odpowiedź. Nie 
znaczy to, że kryteria te z pewnością nie są naturalistyczne, jednak niewąt-
pliwie mamy tu do czynienia z poziomem o nieporównywalnie większej 
złożoności. Mówiąc zwięźle, kwestia relacji pomiędzy wartościami jest nie-
porównywalnie bardziej złożona niż odszukanie ich źródeł i uzasadnienia. 

Problem naturalizmu – w powiązaniu z naturą ludzką – jest więc nie-
zwykle złożony. Rozważa go między innymi Bernard Williams: 

na koniec wracam do sprawy tego, co na wstępie określiłem mianem „na-
turalizmu” w szerszym sensie, to znaczy do kwestii ufundowania etyki 
ludzkiej na racjach dotyczących natury człowieka w sposób wykraczają-
cy poza samo respektowanie ograniczeń, biologicznych i innych, którym 
podlega to, co człowiek jest w stanie uczynić. Jest to projekt wywiedzenia 
z tego, czym ludzie wydają się być, tego, jak mogliby najlepiej i najodpo-
wiedniej żyć92.

Jak zwykle Williams przeprowadza bardzo wnikliwe analizy i poka-
zuje, że jest to kwestia daleka od jednoznaczności i pełna wewnętrznych 
trudności. Zagadnienia te były już poruszone w rozdziale drugim. Tutaj 
pojawiają się po raz kolejny z tego powodu, że etyka cnót jest również ob-
szarem, w którym są one obecne i nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte 
ze względu na niejednolitość tego nurtu. 

92 B. Williams, Ewolucja, etyka a problem reprezentacji, w: idem, Ile wolności powinna mieć 
wola?, op. cit., Warszawa 1999, s. 168.



180 Rozdział III

W związku z rzucającą się w oczy odmiennością podejścia, od które-
go zaczęliśmy ten rozdział – obejmującego Arystotelesowski namysł nad 
eudajmonią i elementami natury człowieka związanymi z jego ergon i te-
los – oraz podejścia, które ukazuje relacje pomiędzy naturą człowieka i mo-
ralnością przez pryzmat jego biologicznego i psychicznego wyposażenia, 
powstaje następujące pytanie: czy istnieje możliwość przedstawienia zuni-
fikowanej teorii dotyczącej natury człowieka, czy też, tak jak nie jest możli-
we przedstawienie jednolitego systemu etycznego, tak również w tej kwestii 
jesteśmy zmuszeni do wyodrębniania jedynie różnych jej aspektów? Jeśli 
chcemy przekroczyć arystotelesowską, ograniczoną i z pewnością częścio-
wo nieadekwatną wizję natury ludzkiej lub każdą inną koncepcję natury 
człowieka zawężającą to zagadnienie do jakiegoś wybranego aspektu (np. 
Nagelowską koncepcję współwystępowania dwóch perspektyw) i uwzględ-
nić również to, czego dowiadujemy się na temat człowieka w ostatnim cza-
sie dzięki różnym dziedzinom wiedzy, to czy uzyskamy jakąś sensowną 
całość? Czy da się pogodzić to, od czego wyszliśmy na początku tego roz-
działu, i to, na czym go skończyliśmy? Czy jesteśmy, tak jak w przypadku 
wartości, skazani na różne punkty widzenia? Czy może istnieć coś takiego 
jak pluralistyczna wizja natury ludzkiej? Czy można tu mówić o sytuacji 
analogicznej do pluralizmu etycznego, w którym nie dochodzi do powią-
zania danych elementów w jakiś spójny system? Niemożliwa do uniknięcia 
czy zniwelowania rozbieżność pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną per-
spektywą może skłaniać do zadania pytania, czy jest to jedyna nieuzgad-
nialna niespójność w ludzkiej podmiotowości, a więc, w szerszym rozu-
mieniu, w ludzkiej naturze.

Nie podejmujemy się tu odpowiedzi na zadane pytania. Zauważymy 
jedynie, że nawet jeśli w człowieku jest więcej aspektów trudnych nie tylko 
do zunifikowania, ale nawet do uzgodnienia, to nie wyklucza próby ujęcia 
tej wielości z pewnego metapoziomu, tak jak to uczynił Nagel w odniesie-
niu do perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. Nie rozpatrywał on rze-
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czywistości z dwóch punktów widzenia w sposób oderwany, lecz starał 
się tę rozbieżność uwzględnić w całości swojej koncepcji. Dlatego nawet 
gdyby ktoś zdecydował się przyjąć pogląd, że różne aspekty ludzkiej na-
tury są od siebie niezależne czy nawet niezgodne pomiędzy sobą, to nie 
likwiduje to możliwości podejmowania prób uwzględnienia tej złożoności 
przy formułowaniu koncepcji dotyczącej człowieka i jego funkcjonowania 
w świecie. Dzieje się tak choćby dlatego, że każdy człowiek jest jednak pew-
ną całością, a zatem de facto każda istota ludzka tworzy pewien działający 
system – wydaje się więc, że koncepcja natury człowieka powinna w jakiś 
sposób ten stan rzeczy odzwierciedlać. 





Rozdział IV  
Rozum, emocje i etyka cnót w perspektywie typologii racji

1. Dyspozycja do ważenia racji jedną z podstawowych cnót

W poprzednim rozdziale zostały pokazane różne możliwości 
powiązania koncepcji Nagela z myślą Arystotelesa. Ramy tej 
książki nie pozwalają na szczegółowe analizy wszystkich wy-

łaniających się wątków, dlatego filozofia Stagiryty zostanie tu wykorzy-
stana tylko w ogólnym stopniu i tylko w odniesieniu do jej określonych 
aspektów. Jest to zgodne ze współczesną tendencją do korzystania jedynie 
z wybranych wątków filozofii Arystotelesa. Wprawdzie pewne zbieżności 
metafizyczne pomiędzy koncepcją Nagela i Arystotelesa pozwalałyby na 
większe wykorzystanie myśli Stagiryty, ale wiązałoby się to z konieczno-
ścią przyjęcia dodatkowych założeń i w efekcie osłabiłoby możliwość prak-
tycznego wykorzystania wniosków zaprezentowanych w tej książce. Z tego 
samego powodu przy korzystaniu z filozofii moralnej Nagela zdecydowa-
no się skupić na jego typologii racji związanej ze współwystępowaniem we-
wnętrznego i zewnętrznego punktu widzenia. 

Bertrand Russell zauważył, że teoria złotego środka w odniesie-
niu do wielu kwestii okazuje się prawdziwa i chociaż może wydawać się 
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mało interesująca, znajduje swoje zastosowanie w rozmaitych dziedzi-
nach i sytuacjach1. Wydaje się, że takie ogólne rozumienie złotego środka 
może mieć miejsce również w odniesieniu do Nagelowskiej typologii ra-
cji. Rozumowanie praktyczne, w tym podejmowanie decyzji o charakte-
rze moralnym, związane jest między innymi z odnalezieniem właściwego 
stopnia obiektywizacji – w decyzjach moralnych wyraża się to w znalezie-
niu właściwego środka polegającego na zważeniu różnego typu racji prima 
facie mających znaczenie w danych okolicznościach. 

Przypomnijmy, że naturalny dla umysłu ludzkiego impuls do transcen-
dowania wewnętrznego punktu widzenia w etyce znajduje swój najpełniej-
szy wyraz w racjach bezstronnych, podczas gdy racje autonomii (realizo-
wane w określonej sytuacji przez dany podmiot) są wyrazem pierwotnej, 
wewnętrznej perspektywy. Racje więzi z kolei znajdują się pomiędzy tymi 
skrajnościami, ponieważ troska o osoby, na których nam zależy, jest już 
przekroczeniem całkowicie wewnętrznej perspektywy, a z drugiej strony 
troska ta dotyczy osób związanych z danym podmiotem, czyli nadal mamy 
powiązanie z perspektywą wewnętrzną. Również pośredni charakter mają 
racje deontyczne, ponieważ dotyczą wszystkich w jednakowym stopniu, 
ale związane są z bezpośrednią relacją pomiędzy osobami. Kiedy uświado-
mimy sobie, że w danych sytuacjach może występować wielość racji prima 
facie należących do wszystkich lub tylko niektórych typów wyszczególnio-
nych przez Nagela, to okazuje się, że nasz system motywacyjny jest „popy-
chany” w różnych kierunkach i narażony na duże niebezpieczeństwo przy-
padkowości – w szczególności, gdy podmiot nie jest świadomy istnienia 
różnych typów racji. Element stabilizujący wydaje się zatem niezbędny do 
funkcjonowania moralności. Oczywiście, na poziomie praktycznym tak 
się właśnie dzieje, ponieważ proces wychowania zawsze de facto ów element 
zapewnia, a ponadto należy mocno podkreślić, że elementy praktycznego 
wykorzystania etyki cnót są zawsze obecne w procesie normalnego wycho-

1 B. Russell, The conquest of happiness, London 1968, s. 148.
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wania. Natomiast nieświadomość istnienia różnych typów racji lub brak 
umiejętności ich rozpoznawania może prowadzić do podejmowania nie-
właściwych decyzji lub nieprawdziwych sądów wartościujących.

Jeśli więc zaakceptujemy istniejącą typologię racji, to pojawia się po-
trzeba, aby poszczególne typy racji były faktycznie uwzględniane. Nie wy-
starczy przy tym jednorazowa informacja – musi pojawić się pewien wy-
siłek w celu ukształtowania dyspozycji do rozpoznawania normatywnej 
złożoności otaczającej rzeczywistości. Można tu posłużyć się prozaicznym 
przykładem wdrażania dzieci do składania doniesień na kolegów. Ujawnia 
się wówczas cienka granica pomiędzy koniecznością poinformowania wy-
chowawcy o groźnych sytuacjach a szukaniem najmniejszych okazji, aby 
móc poczuć radość z doniesienia na kogoś za naruszenie jakiegoś punktu 
regulaminu2. Innym przykładem związanym z kształtowaniem tej dyspozy-
cji są dawne i istniejące reżimy, które zachęcały obywateli do denuncjowa-
nia członków swoich rodzin, jeśli wykroczyli przeciwko obowiązującemu 
systemowi. W takich sytuacjach kształtowano dyspozycje do dogmatycz-
nego respektowania regulaminu oraz cnotę lojalności reprezentującą racje 
więzi, tylko że kładziono nacisk na lojalność wobec państwa, a nie wobec 
bliskich. Ten przykład również pokazuje, że konkretna dyspozycja związa-
na z określonym typem racji może zamanifestować się w zupełnie przeciw-
stawny sposób3. 

2 Por. J. Arcimowicz, A. Krajewska, Culture of Denunciaton? On the Institution of Citizen 
Informing, „Societas/Communitas” 2016, nr 2, s. 146. Zob. też P. Dudek, Donosy do 
fiskusa, „Dziennik Gazeta Prawna” 17 lutego 2019, https://biznes.interia.pl/podatki/
news/donosy-do-fiskusa-polacy-sie-tym-brzydza-ale-jednak,2603326,4211 (dostęp: 
19 lutego 2019). 

3 Sytuację komplikuje fakt, że niektóre racje wydają się znajdować na pograniczu róż-
nych typów – np. przestrzeganie regulaminu można potraktować jako racje deon-
tyczne (rodzaj dotrzymywania umów) lub jako racje bezwzględne wobec podmiotu 
(nacisk na bezstronny charakter reguł). Innym przykładem może być naruszenie pry-
watności, które jest złamaniem zasad wynikających zarówno z racji deontycznych, 
jak i racji autonomii.
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Aby przybliżyć samą ideę ważenia racji, spójrzmy na przykład z życia 
codziennego, ukazujący sytuację, w której ujawniają się różne typy racji. 
Wyobraźmy sobie, że postanawiam, iż będę pomagać sąsiadowi wyprowa-
dzać psa, ponieważ lubię psy i będzie mi to sprawiać przyjemność (racje 
autonomii). Dodatkowo motywuje mnie to, że dobrze znam i lubię owego 
sąsiada (racje więzi), który ponadto jest niedołężny i wychodzenie z domu 
sprawia mu trudność (racje bezstronne: pomaganie innym w nieszczęściu). 
W takiej sytuacji nie występuje konflikt, ponieważ wszystkie racje przema-
wiają za tą decyzją. A teraz wyobraźmy sobie, że to sąsiad prosi mnie o wy-
prowadzanie jego psa, tymczasem ja nie lubię psów i boję się ich. W takiej 
sytuacji racje autonomii będą popychać ku odmowie, a racje bezstronne 
i racje więzi ku przezwyciężeniu strachu i wyprowadzaniu zwierzęcia. Nie 
ujawniają się tu racje deontyczne, ponieważ nie zamierzam krzywdzić są-
siada ani jego psa. Racje deontyczne pojawiłyby się również, gdybyśmy ten 
przykład wzbogacili o taki fakt, że jakiś czas temu obiecaliśmy sąsiadowi, 
iż pomożemy mu wyprowadzać psa. W takiej sytuacji zaistniałaby dodat-
kowa okoliczność (dotrzymanie obietnicy) dająca rację do tego, aby jednak 
pomóc sąsiadowi. Racje wymienione powyżej to przykłady racji prima facie. 
Natomiast to, jaka decyzja faktycznie powinna zostać podjęta, zależy od 
czynników precyzujących tę sytuację, czyli od tego, na ile rzeczywiście są-
siad potrzebuje pomocy (racje bezstronne), na ile blisko jestem z nim zwią-
zana (racje więzi) i jak bardzo boję się i nie lubię psów (racje autonomii). 
Nawet jeśli przeważą racje autonomii i nie zdecyduję się wyprowadzać 
zwierzęcia, to świadomość istnienia pozostałych racji sugerujących pomoc 
sąsiadowi może skłonić mnie do tego, abym poszukała wśród swoich zna-
jomych osoby, która lubi psy i chętnie zrobi to zamiast mnie. Takie dzia-
łanie byłoby przykładem zrównoważenia racji autonomii i pozostałych 
racji, które sygnalizują działanie przeciwne. Oczywiście, nie zawsze jest 
możliwe, aby równoważenie racji znalazło wyraz w podjętej decyzji, cza-
sami wyraża się ono jedynie w trakcie procesu decydowania. W podanym 
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przykładzie taka sytuacja miałaby miejsce, gdybym doszła do wniosku, że 
nie znam nikogo, kto lubi psy.

Z powyższych przykładów ukazujących konieczność ważenia racji wy-
łania się również niezwykle istotny problem, stanowiący wyzwanie nie tyl-
ko dla etyki cnót, ale dla etyki w ogóle. Chodzi tu o trudność rozpoznania, 
jakie racje i w jakim stopniu powinny być brane pod uwagę w określonej 
sytuacji, która często jest złożona pod względem aksjologicznym. Ponadto 
procesy decyzyjne odbywają się w konkretnych okolicznościach, dlatego 
eksperymenty myślowe, nakreślające zubożony kontekst, rzadko mogą słu-
żyć jako model pełniący funkcję bezwzględnie wiarygodnego wzorca zale-
cającego określone zachowanie. Wyabstrahowane przykłady nie są w stanie 
dokładnie odzwierciedlić skomplikowanych procesów decyzyjnych, które 
dokonują się w rzeczywistym świecie. Rozpoznanie, które racje w danej 
sytuacji powinny być brane pod uwagę, a także właściwe oszacowanie ich 
istotności w określonym kontekście jest niezbędnym, a jednocześnie – do-
syć często – bardzo trudnym elementem rozumowania praktycznego. 

Pomimo różnego stopnia przejrzystości i skomplikowania kontekstu 
sytuacyjnego wydaje się, że ze względu na racje autonomii i racje więzi, któ-
re korygują obowiązywanie racji bezstronnych, spektrum dopuszczalnych 
decyzji nie stanowi punktu, tylko pewien obszar. Mamy zatem zawsze do 
czynienia z określoną liczbą wariantów, chociaż nigdy nie jest to absolutna 
dowolność. To oznacza, że „środek”, chociaż ograniczony tym zakresem 
możliwości, zawsze jest w jakimś stopniu „rozmyty”. To „rozmycie” wyni-
ka wprost z uznania istnienia innych racji niż bezstronne czy deontyczne. 
O ile w przypadku racji więzi w niektórych sytuacjach można dodać: „każ-
dy w takiej samej sieci relacji z innymi jak ja”, i kontynuować: „ma obo-
wiązek podjąć takie, a nie inne działanie”, o tyle jeśli uwzględnimy racje 
autonomii, musimy uznać również to, że w pewnym stopniu zawsze uela-
styczniają one możliwości dopuszczalnego zachowania. Są one bowiem 
niezależne od wszystkiego poza naszymi pragnieniami. Czasem określo-
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na sytuacja i związane z nią racje w tak silnym stopniu sugerują takie, a nie 
inne działanie, że owo spektrum swobodnego wyboru staje się tak niewiel-
kie, że niemal umowne. Na przykład gdy widzimy tonącego i potrafimy do-
brze pływać, to samo udzielenie mu pomocy staje się niekwestionowanym 
obowiązkiem, a autonomia mogłaby polegać na tym, czy zrobimy to sami, 
czy poprosimy o pomoc osoby stojące w pobliżu – ale są to już tylko kwe-
stie techniczne, mające charakter instrumentalny. 

Może pojawić się pewna wątpliwość dotycząca w szczególności racji 
deontycznych, które mają za zadanie ograniczać racje bezstronne. Czy ade-
kwatne jest mówienie o złotym środku, skoro racje deontyczne zakazują 
postępowania uznanego za niedopuszczalne? Przypomnijmy sobie przy-
kład Nagela, w którym przekonuje on, że nie wolno skrzywdzić dziecka, 
nawet gdyby miało się to przyczynić do uzyskania istotnych informacji 
i uratowania większej liczby osób. A więc, czy faktycznie możemy ustalić 
jakiś „środek” pomiędzy racjami deontycznymi i bezstronnymi? Wydaje 
się, że tak. Jest tak chociażby dlatego, że zakaz tortur lub aktywnego 
krzywdzenia jakiejś osoby w celu „poświęcenia” jej dla innych to ekstre-
malne przykłady racji deontycznych – ale nie zawsze mają one taką samą 
wagę i można podać „łagodniejsze” przykłady tego typu racji4. 

Nagel jednak zazwyczaj analizuje poważne, a czasem drastyczne sytu-
acje. W książce Co to wszystko znaczy? podaje przykład dotyczący zwrotu 
noża osobie, która nam go pożyczyła i która w międzyczasie zwariowała5. 
Autor pisze o tym w sposób bardzo skrótowy, ale wymowa jest jasna: w ta-
kiej sytuacji racja typu deontycznego (zwrot czyjejś własności związany 
z dotrzymaniem umowy) jest o wiele słabsza niż racja typu konsekwencjo-

4 Np. racje deontyczne związane z dotrzymywaniem umowy (zwrot pożyczki) mają 
słabą siłę w sytuacji, gdy ktoś pożyczył od kolegi z pracy 50 groszy do automatu z na-
pojami. 

5 T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, tłum. M. Szczu-
białka, Warszawa 1998, s. 78–79.
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nalistycznego, która przemawia za tym, aby uwzględnić możliwe negatyw-
ne skutki dotrzymania umowy. 

Nagel uznaje istnienie uniwersalnych zasad oraz racji, które z jednej 
strony są zależne od okoliczności, ale z drugiej mają również charakter 
uniwersalny. Ich uniwersalność polega na tym, że chociaż nie ma nigdy 
dwóch całkowicie identycznych sytuacji, to podobieństwo okoliczności 
sprawia, że można w sensie praktycznym mówić o takiej samej sytuacji. 
Odwołajmy się do powyższego przykładu dotyczącego człowieka, który 
postradał zmysły: nie identyczna, ale podobna, a w sensie praktycznym 
taka sama sytuacja miałaby miejsce, gdyby zamiast noża był on właścicie-
lem naładowanego pistoletu. Takie okoliczności finalnie dawałyby rację, 
aby nie oddawać obiektu należącego do człowieka, który zwariował. Jest 
tak dlatego, że zarówno nóż, jak i pistolet są przedmiotami niebezpiecz-
nymi, i ten fakt – w połączeniu z tym, że ich właściciel jest wariatem – ma 
tak duże znaczenie, że przeważa nad innymi racjami prima facie, takimi jak 
deontyczna racja związana z oddawaniem czyjejś własności.

W tej koncepcji mamy więc do czynienia zarówno z uznaniem ogól-
nych, obiektywnych zasad, jak i z uwrażliwieniem na okoliczności. Mamy 
też świadomość, że pewne czynniki są istotne, a inne nie. Przykładem teorii 
odmiennej, charakteryzującej się skrajnym wyczuleniem na fakt, że nie ma 
dwóch identycznych sytuacji, jest partykularyzm Jonathana Dancy’ego, 
który głosi, iż odwoływanie się do uniwersalnych zasad w ogóle nie jest po-
trzebne ani pomocne6. Jest to przykład koncepcji, w której pewne słusz-
ne i celne spostrzeżenia prowadzą do dosyć ekstremalnych wniosków. 
Wydaje się, że zaletą takich filozofów jak Nagel jest między innymi dosyć 
duża umiejętność unikania ekstremalnych tez, które oddawałyby sprawie-
dliwość tylko jednemu aspektowi omawianych zagadnień.

6 Zob.: J. Dancy, Moral Reasons, Oxford, 1993; idem, Ethics without Principles, Oxford 
2004. Por. też K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią, 
Kraków 2015, s. 36. 
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Jak zostało zilustrowane powyżej, w koncepcji Nagela ogólne zasa-
dy nie są tożsame z racjami w danej sytuacji, ponieważ „te same, funda-
mentalne zasady moralne zależnie od okoliczności dyktować mogą inne 
działania”7 – wszystko zależy od tego, jaka jest waga racji dotyczących da-
nej sytuacji. Widać więc, że zbiór ogólnych zasad moralnych, takich jak: 
„Nie wolno kraść”, „Należy mówić prawdę”, „Trzeba pomagać innym” 
itd., nie wystarcza do tego, aby oddać złożoność problematyki moralnej. 
Jednocześnie zbyt optymistyczne byłoby założenie, że każdy człowiek 
„sam z siebie” dostrzeże tę złożoność i będzie starał się ją uwzględniać. 
Ogólne zręby moralnych zachowań tworzą się u ludzi w okresie dzieciń-
stwa, kiedy w naturalny sposób, przynajmniej w pewnym stopniu, moral-
ność kształtuje się dzięki zaufaniu do rodziców i wychowawców. Do nich 
więc należy obowiązek sprostania tej złożoności zarówno pod względem 
stosowanych metod, jak i przy przekazywaniu treści szeroko rozumianych 
prawd moralnych.

Niezależnie od teoretycznych rozważań filozofów zajmujących się ety-
ką cnót warto zauważyć, że w praktyce wychowania, w której faktycznie 
ma miejsce proces kształtowania charakteru, występuje zawsze jakieś od-
niesienie do racji i wartości na różnym poziomie ogólności. Mimo wszyst-
ko można mieć wątpliwości, czy uświadamianie sobie i wychowankom ist-
nienia poszczególnych typów racji i wdrażanie do tego, aby przy ważeniu 
racji brać pod uwagę wielostronną perspektywę, nie odbiegają zbyt dale-
ko od idei etyki cnót, która ma koncentrować się raczej na kształtowaniu 
charakteru niż na racjach. Trzeba jednak zauważyć, że o ile takie podejście 
odbiega od klasycznego rozumienia etyki cnót, o tyle z pewnością można 
tutaj mówić o e l e m e n t a c h  etyki cnót. Po pierwsze, podejście to zwią-
zane jest z utrwalaniem dyspozycji mających wpływ na decyzje moralne. 
Po drugie, elementem, który odnosi się do indywidualnego charakteru, są 
racje autonomii i ewentualnie racje więzi, które trzeba nauczyć się u siebie 

7 T. Nagel, Co to wszystko znaczy, op. cit., s. 79.
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rozpoznawać i równoważyć z racjami bezstronnymi. Po trzecie, ujęcie to 
wpisuje się we współczesny trend kognitywno-afektywnego rozumienia 
cnoty, co zostanie bliżej wyjaśnione przy omawianiu roli emocji w naby-
waniu przekonań. Po czwarte, łączy ono wymiar etyczny i udoskonalanie 
rozumowania praktycznego, a zatem jest ściśle związane z mądrością prak-
tyczną. Konieczność uzupełnienia cnót etycznych o elementy cnót inte-
lektualnych jest jednym z zagadnień rozważanych przez różnych filozo-
fów – na przykład Robert Audi zadaje następujące pytanie: 

Jeden z problemów polega na podaniu pełnej listy cnót odnoszących się 
tylko do sfery moralnej: czy szeroko ujęte sprawiedliwość, wierność, uczci-
wość, życzliwość okażą się wystarczające, czy też musimy dodać do cech 
podmiotu np. odwagę, a może nawet cnoty intelektualne, ponieważ wydają 
się one niezbędne do realizacji cnót moralnych?8.

Wydaje się, że dodanie utrwalonej zdolności do znajdowania właściwe-
go środka pomiędzy perspektywą wewnętrzną i zewnętrzną, wyrażonymi 
przez określone racje do działania, może być jedną z dyspozycji, która przy-
czyni się do wzbogacenia etyki cnót o wartościowy element. Dodatkowo 
można zauważyć związek pomiędzy wyczuleniem na określone typy racji 
i charakterem, co zostanie wyjaśnione w niniejszym rozdziale.

Marek Pyka stwierdza, że „zwolennicy etyki cnót słusznie podnieśli-
by zapewne, że bystrość sądu wiąże się z obecnością trwałych dyspozycji 
i umiejętności”9. Dodaje jednak, że praktyczne rozumowanie u Nagela po-
lega na wyważeniu racji prima facie, „a nie na pewnych transformacjach sys-
temu motywacji”10. Jednak problem w tym, że zdolność do ważenia racji 
nie jest czymś, co się dokonuje „samo z siebie”, bez socjalizacji i procesu 
wychowania. Pyka zauważa też, że Nagelowska obiektywna jaźń nie funk-
8 R. Audi, Działanie wypływające z cnoty, w: J. Jaśtal (red.), Etyka i charakter, Kraków 

2004, s. 158.
9 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela, Kraków 

2016, op. cit., s. 312.
10 Ibidem, s. 312n.
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cjonuje w oderwaniu od mózgu i systemu nerwowego człowieka11. Nie jest 
więc ona tajemniczym bytem, tylko jednym z aspektów życia psychiczne-
go. Tak jak pozostałe jego elementy, kształtuje się ona w kontaktach z oto-
czeniem, w tym z kulturą, w której od początku zanurzona jest każda jed-
nostka. Praktyka wychowania i socjalizacja odgrywają kluczową rolę przy 
tworzeniu się ludzkiej zdolności do rozumowania i wrażliwości na racje 
i wartości, zatem z pewnością dotyczy to również działania obiektywnej 
jaźni. Wpływ wychowania jest widoczny na przykład przy porównywaniu 
wrażliwości na określony typ wartości i racji w różnych kulturach – ludzie 
w kulturach azjatyckich są wychowywani do znacznie większego tłumienia 
racji autonomii, co skutkuje zarówno psychologiczną gotowością poświę-
cania się dla ogółu, jak i przekonaniem o normatywnej słuszności takiego 
podejścia. Zatem można argumentować, że sama idea obiektywnej jaźni 
bez odniesienia do tego, w jaki sposób można ją najlepiej kształtować, nie 
jest wystarczająca do ugruntowania praktyk moralnych. Między innymi 
z tych względów wydaje się, że warto podjąć próbę powiązania typologii 
racji Nagela z pewnymi elementami etyki cnót.

Nawet gdyby Nagel nie podjął tego wątku, jego koncepcję nadal moż-
na by rozwinąć w tym kierunku. Wydaje się przy tym, że stwierdzenie, iż 
w jego publikacjach w ogóle nie pojawia się temat transformacji systemu 
motywacji, jest zbyt mocne. We wcześniejszych częściach pracy zwracałam 
uwagę na wyraźne sformułowania Nagela dotyczące kształtowania pra-
gnień, a także na jego rozważania odnośnie do zmiany motywacji w kon-
tekście jego filozofii społeczno-politycznej. Wprawdzie ma on niewiel-
kie nadzieje na zmianę motywacji w kwestiach ekonomicznych (chociaż 
nie uważa tego za całkiem niemożliwe), ale wykazuje, że doszło do zna-
czącej przemiany zarówno świadomości, jak i systemu motywacji w ta-

11 M. Pyka, Człowiek i sens w myśli Thomasa Nagela. Pomiędzy filozofią analityczną a fenome-
nologią, „Kwartalnik Filozoficzny” 2016, t. XLIV, z. 3, s. 100.
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kich kwestiach, jak dyskryminacja rasowa czy równość płci12. (Mówiąc 
wprost – obecnie w społeczeństwach liberalnych większość ludzi nie pra-
gnie być traktowana lepiej lub mieć większy dostęp do praw obywatelskich 
ze względu na płeć i nie uważa również, że płeć czy rasa jest dobrą racją 
do takiej uprzywilejowanej pozycji13). Widzimy więc, że na płaszczyźnie 
społecznej doszło do znacznej przemiany świadomości i zmiany te są wi-
doczne nie tylko w ciągu wieków, ale również dziesięcioleci, a nawet kilku 
lat. Zachodzą zwykle wolno i niepostrzeżenie, ale bywa, że w sposób nagły 
i spektakularny. To prawda, że w tym przypadku transformacja systemu 
motywacji jest rozważana nie w perspektywie jednostkowej, a społecznej, 
jednak zmiany w świadomości społeczeństwa związane są z nagromadze-
niem zmian w świadomości poszczególnych osób (bez zmiany indywidu-
alnych postaw nie byłoby zmian w wymiarze społecznym). Należy jednak 
przyznać, że zagadnienie to odnosi się do perspektywy społecznej również 
w wymiarze zawartości materialnej, ponieważ Nagel nawiązuje do zagad-
nień związanych z filozofią społeczną, a nie z indywidualnym rozwojem 
jednostek. Dlatego faktycznie należy uznać, że jego wypowiedzi w kwestii 
transformacji systemu motywacji są bardzo lakoniczne i mogą stanowić je-
dynie zalążkową formę zwrócenia się w stronę kategorii cnót. Trzeba więc 
zgodzić się z konstatacją Marka Pyki, że etyka cnót „dochodzi w stanowi-
sku Nagela do głosu tylko w sposób pośredni i w bardzo ograniczonym 
stopniu”14.
12 „I want to consider what transformation of motive might make possible the realisa-

tion of a more egalitarian social model. […]. Such an ideal could be sustained only if it 
were pervasively internalized. […] Transformations in the tolerance of inequality can 
occur. In the United States, during my lifetime, and in other western countries, there 
has been such a change in attitudes toward overt racial and sexual discrimination”; 
T. Nagel, Equality and partiality, New York 1991, s. 96.

13 O tym, do jak dużych zmian doszło w mentalności ludzi w społeczeństwach liberal-
nych, we wnikliwy i szczegółowy sposób pisze m.in. J. Norberg, w: idem, Progress. Ten 
reasons to look forward to the future, London 2018, s. 161–188.

14 M. Pyka, Działanie, moralność, podmiotowość, op. cit., s. 293.
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Jak wynika z powyższych analiz, jeden z aspektów poszerzenia filo-
zofii moralnej Nagela o elementy etyki cnót polega na przyjęciu tezy, że 
nabywanie dyspozycji do „trafnego ujęcia przez podmiot wszystkich ra-
cji wchodzących w grę w danych okolicznościach”15 można uznać za jedną 
z podstawowych cnót. Zatem jest to inne ujęcie niż to, które przywołuje 
Marek Pyka, gdy wyraża swój sceptycyzm w kwestii możliwości powią-
zania koncepcji Nagela z etyką cnót. Zastanawia się on bowiem nad tym, 
w jakim stopniu to właśnie racje autonomii „stanowią odzwierciedlenie 
trzeciego z głównych nurtów współczesnej etyki analitycznej, a miano-
wicie etyki cnót”16. W rozważanym tu ujęciu racje autonomii stanowią je-
dynie część składową wszystkich racji, które należy wyważyć na zasadzie 
podobnej do Arystotelesowskiego złotego środka. U każdej osoby praca 
nad kształtowaniem dyspozycji będzie przybierać inny wyraz, ponieważ 
racje autonomii są zindywidualizowane, tak jak zindywidualizowane są ra-
cje więzi. Te dwa rodzaje racji pełnią funkcję różnicującą, podczas gdy racje 
deontyczne i racje konsekwencjonalistyczne dotyczą wszystkich w takim 
samym stopniu (choć w inny sposób, co już było wyjaśniane). Jednak trze-
ba podkreślić, że również stosunek do racji konsekwencjonalistycznych 
i deontycznych znajduje ścisłe odzwierciedlenie w charakterze jednostki. 
Spróbujmy rzucić trochę dodatkowego światła na to zagadnienie. 

Wiemy, że w etyce cnót mamy do czynienia z nakierowaniem uwagi 
na podmiot i na takie elementy podmiotowości, jak „cechy charakteru, 
postawy, dyspozycje, motywacje i intencje”17. W związku z tym zastanów-
my się, w jaki sposób i w jakim stopniu typologia racji zaproponowana 
przez Nagela może mieć swoje odzwierciedlenie w cechach charakteru. 
Twierdzimy tu, że taki związek jest dosyć wyraźny. Spójrzmy na proste 

15 Ibidem, s. 311.
16 Ibidem, s. 301.
17 K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią, op. cit., s. 132–

133.
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przykłady. Osoba, która nie przejmuje się racjami więzi, charakteryzuje się 
na przykład tym, że zaniedbuje swoich rodziców lub swoje dzieci. Z kolei 
ktoś, kto nie dostrzega racji deontycznych, a jest, powiedzmy, policjantem, 
może być gotowy aresztować niewinną osobę, aby zapobiec zamieszkom. 
Człowiek na stanowisku urzędowym, który przecenia rolę racji deontycz-
nych w ich kantowskim, formalistycznym rozumieniu, może zostać uzna-
ny za służbistę niezdolnego do prawidłowej oceny sytuacji. Natomiast 
osoby, które skupione są głównie na racjach autonomii, uznawane są za 
egoistów lub egocentryków. Zatem jest widoczne, że umiejętność prawi-
dłowego ważenia racji ma wyraźny wpływ na kształtowanie charakteru, 
a uwrażliwianie na moralną potrzebę uwzględniania różnorodnych racji 
może przyczynić się do zapobiegania postawom i dyspozycjom, które pro-
wadzą do niesłusznych i częściowo „ślepych” decyzji. Dzięki odniesieniu 
do etyki cnót uznanie powyższych typów racji może mieć praktyczne za-
stosowanie w tworzeniu praktyki moralnej – zarówno w procesie wycho-
wania, jak i w wymiarze pracy nad samym sobą i kształtowania własnego 
charakteru. Nie sposób nie zauważyć, że przy rozpoznawaniu i równowa-
żeniu racji potrzebna jest intuicja, której Nagel przyznaje istotną funkcję 
poznawczą. Jednak intuicja nie działa tutaj w oderwaniu od pozostałych 
czynników, tylko łączy się ze świadomością istnienia różnych typów racji.

Pojawia się tu jeszcze jeden aspekt rozumowania praktycznego, który 
jest wart dalszych badań i który może mieć istotne znaczenie dla zrozumie-
nia zarówno mechanizmów rozumowania praktycznego, jak i całego feno-
menu moralności. Mark Johnson zauważa, że wiele podstawowych pojęć 
moralnych ma strukturę charakterystyczną dla kategorii prototypu18. Jest 
to niezwykle ważne spostrzeżenie, które ma wielkie znaczenie w filozofii 
moralnej, dlatego warto poświęcić tu trochę miejsca na jego omówienie. 

18 Pojęcie prototypu nabrało dużego znaczenia w wielu dziedzinach nauki i filozofii. Do 
jego rozpropagowania przyczynili się tacy myśliciele, jak L. Wittgenstein i E. Rosch, 
a na gruncie polskim A. Wierzbicka. 
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Pozwala ono bowiem naświetlić kilka istotnych kwestii związanych z ro-
zumowaniem praktycznym i pomaga w znalezieniu złotego środka pomię-
dzy próbami sztywnego aplikowania zasad moralnych a skrajnym party-
kularyzmem. 

Johnson zwraca uwagę, że charakter prototypowy mają zarówno pod-
stawowe pojęcia etyczne, takie jak obowiązek, prawo czy wola, jak i okre-
ślone sytuacje, które wiążemy z danymi zasadami moralnymi. Jako przy-
kład Johnson podaje kłamstwo. Działanie określone jako kłamstwo, które 
znajdowałoby się w centrum prototypu, charakteryzowałoby się następu-
jącymi cechami: osoba mówiąca uważa, że wypowiadane stwierdzenie jest 
kłamstwem, celem osoby mówiącej jest wprowadzenie w błąd słuchacza, 
stwierdzenie to faktycznie jest fałszywe. Kłamstwa mniej centralne, a znaj-
dujące się bardziej na peryferiach prototypu, to między innymi: uproszcze-
nia, przesada, kłamstwa towarzyskie itd.19. 

Można stwierdzić, że również większość reguł moralnych zawiera od-
niesienie do prototypowych sytuacji. Dana sytuacja może znajdować się 
w centrum pola lub mieć charakter bardziej peryferyjny. Wydaje się, że nale-
ży to odróżnić od prototypowego charakteru samego pojęcia. Na przykład, 
gdy kłamiemy, aby ocalić kogoś przed prześladowaniem lub aby ochronić 
swoją prywatność, to jeśli bierzemy pod uwagę samo pojęcie, widzimy że 
jest to kłamstwo, które mieści się w centrum pola. Jednak jeśli weźmiemy 
pod uwagę regułę moralną „Nie kłam”, to tak już nie jest, ponieważ obie te 
sytuacje mieszczą się już poza polem sytuacji podpadających pod tę regułę. 
Mówiąc inaczej, tak bardzo odbiegają one od prototypowej sytuacji, o któ-
rej myślimy, gdy ustalamy daną regułę moralną, że w tych okolicznościach 
nie można mówić już o obowiązywaniu tej reguły. Podobne przykłady 
można podać w odniesieniu do pojęć opisujących czynność, która zwykle 
podlega regułom moralnym. Prototypowy charakter może więc dotyczyć 

19 M. Johnson, Moral imagination. Implications of cognitive science for ethics, Chicago–
London 1993, s. 91–92.
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zarówno opisu samej czynności, jak i sytuacji, w której obowiązują dane re-
guły moralne. Mamy tu więc do czynienia z jeszcze jednym aspektem mą-
drości praktycznej, polegającym na umiejętności oceny, w jakim stopniu 
okoliczności składają się na sytuację znajdującą się w centrum prototypu 
pod kątem narzucenia wymogu zastosowania ogólnej zasady moralnej, 
a także w jakim stopniu planowane działanie znajduje się w centrum pro-
totypu opisującego określone postępowanie. Zwraca na to uwagę Johnson: 

Co więcej, zasady moralne okazują się być formułowane jedynie w odnie-
sieniu do prototypowych („czystych” przypadków). Te zasady wydają się 
działać bezproblemowo tylko w przypadkach prototypowych. Ale więk-
szość naszych problemów moralnych powstaje w przypadkach nietypo-
wych lub w nowych przypadkach. Podejmując decyzję o sposobie działa-
nia w tych przypadkach, należy wiedzieć, w jaki sposób różnią się one od 

prototypu 20.

Chociaż Johnson omawia te kwestie, odwołując się do zasad, wydaje 
się, że można ten sam zabieg zastosować w odniesieniu do pojęcia racji. 

Sposób myślenia odwołujący się do kategorii zbliżonych do pojęcia 
prototypu pojawia się również przy omawianiu sytuacji granicznych, które 
można rozumieć jako oddalenie od centrum prototypu21. Wydaje się, że 

20 Por. „Moreover, moral precepts turn out to be formulated only with reference to 
prototypical (clear) cases. Those precepts seem to work unproblematically only for 
prototypical cases. But most of our moral problems arise for nonprototypical cases, 
or for novel cases. In deciding how to treat these cases, it is necessary to know in what 
ways they differ from the prototype”; ibidem, s. 9. Mamy tu więc do czynienia ze 
współdziałaniem intuicji i wyobraźni, przy czym relacje pomiędzy nimi zasługują na 
dalsze badania.

21 Zob. np. „Co więcej, ta nietypowość jest szczególnego rodzaju, podkreślana jest bo-
wiem patosem takich określeń, do jakich należą słowa: g r a n i c a, k r e s, k r a n i e c 
itp., implikujące nie tylko stopień oddalenia od centrum, od osiowych przejawów czy 
cech charakterystycznych definiujących istotę analizowanego fenomenu, ale nadto 
symbolizujące nieadekwatność tych zasad postępowania, które powstają w ścisłym 
związku z sensem podstawowym tych pojęć, nie spełniają się, a przynajmniej jawią 
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jest to jeszcze jeden aspekt, który należy brać pod uwagę zarówno przy opi-
sie procesu rozumowania praktycznego (aspekt deskryptywny), jak i pod-
czas samego rozumowania podejmowanego w celu podjęcia decyzji prowa-
dzących do działania moralnego (aspekt normatywny). Dokonujemy tego 
częściowo w sposób automatyczny, jednak nawet takie działanie w dużym 
stopniu opiera się na umiejętności wykorzystania wcześniej zdobytej wie-
dzy i doświadczenia. Oprócz tego konieczne jest posiadanie wyobraźni, na 
co również zwraca uwagę Johnson22. Ten element rozumowania, który do-
tyczy oddalenia od prototypu, również prawdopodobne podlega uczeniu, 
zatem można go włączyć do takiego rozumienia cnoty, które opiera się na 
umiejętnym ważeniu racji. Być może ten aspekt wiąże się z problematyką 
ważenia racji również w tym sensie, że oddalenie od prototypu, na przy-
kład w odniesieniu do pewnych sytuacji, wiąże się niejednokrotnie z osła-
bieniem wagi określonych racji. Dotyczy to między innymi wspomnianych 
sytuacji granicznych, ale również wielu błahych przejawów życia społecz-
nego.

W dalszej części książki przeanalizowany zostanie kolejny wymiar, 
którego dotyczy próba powiązania typologii racji i etyki cnót. Z jednej 
strony, odniesienie do etyki cnót wspomaga koncepcję Nagela poprzez 
umożliwienie lub przynajmniej ułatwienie jej praktycznego zastosowania, 
a z drugiej typologia racji Nagela może być przydatna w samej etyce cnót. 

się jako wysoce problematyczne w sferach peryferyjnych odczytów ich sensów”; 
H. Promieńska, O niektórych dylematach naruszania zasad etyki w sytuacjach skrajnych eg-
zystencjalnie, w: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007, s. 23. 
To, że w tym fragmencie nie pada pojęcie prototypu, tylko podkreśla jego adekwat-
ność, ponieważ, jak widać, można dojść do bardzo zbliżonych wniosków, wychodząc 
od innego punktu początkowego.

22 „We must be able to project beyond clear cases that are morally unproblematic to tho-
se that are either nonprototypical or completely novel in our experience. There are 
no rules to tell us how to perform this crucial task, yeti it is the essence of our moral 
deliberation”; M. Johnson, Moral imagination. Implications of cognitive science for ethics, 
op. cit., s. 3–4. 



199Rozum, emocje i etyka cnót w perspektywie typologii racji

Pierwszym – omówionym w tym rozdziale – wymiarem proponowanego 
ujęcia było potraktowanie dyspozycji do ważenia racji jako dodatkowej 
i istotnej cnoty. Z jednej strony, w pewnym stopniu zapewnia ona element 
stabilizujący w systemie motywacyjnym podmiotu, uwzględniający różne 
typy racji, a z drugiej wzbogaca samą etykę cnót o dodatkową dyspozycję 
związaną z rozumowaniem praktycznym. 

Twierdzimy tu jednak, że Nagelowska typologia racji może być przy-
datna w etyce cnót również w szerszej perspektywie. Dlatego drugim wy-
miarem proponowanego ujęcia jest wykorzystanie typologii racji Nagela 
do nałożenia ograniczeń na metody stosowane przez wychowawców zaj-
mujących się praktycznym wdrażaniem cnót i kształtowaniem charakteru 
(poziom praktyczny). Ograniczenia te również powinny być uwzględniane 
przez etyków cnót, którzy tworzą teoretyczne podwaliny pod praktyczne 
stosowanie etyki cnót (poziom teoretyczny). Aby zobrazować tę proble-
matykę, poniżej zostaną przedstawione kwestie dotyczące ogólnego za-
gadnienia godziwości etyki cnót, w powiązaniu z pojawiającymi się prak-
tycznymi problemami wynikającymi z psychologicznych uwarunkowań 
człowieka.

2. Problem efektywności i godziwości etyki cnót 

2.1. Niejednoznaczna rola i status etyki cnót

Kontrastując etykę cnót z utylitaryzmem i deontologią, Natasza 
Szutta pisze, że „zwolennicy etyki cnót nie zadają sobie pytania: »co po-
winienem czynić« – fundamentalnego dla utylitarystów i deontologów”23. 
Wydaje się jednak, że tego pytania nie można uniknąć w etyce, ponieważ 
jest ono fundamentalne nie tylko dla utylitaryzmu czy deontologii, ale dla 

23 N. Szutta, Wychowanie moralne z perspektywy etyki cnót, „Diametros” 2015, nr 46, 
s. 111–133.
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etyki jako takiej. Nie jest możliwe, aby je pominąć przy podejmowaniu de-
cyzji o charakterze moralnym. Osoba pełna cnót może być jednocześnie 
pełna moralnych dylematów i nierzadko musi sobie zadawać to pytanie, 
mając świadomość trudności w udzieleniu na nie odpowiedzi, zwłaszcza 
w trudnych sytuacjach. Podobny pogląd w odniesieniu do tego zagadnie-
nia wyraża między innymi Maria Merrit, która zakłada, że „podstawowym 
i najciekawszym problemem, którym zajmuje się etyka cnót, jest problem, 
jak należy żyć”24. Można by próbować argumentować, że pytanie to poja-
wia się wprawdzie na poziomie konkretnej decyzji moralnej lub w formie 
ogólnego pytania zadawanego przez jednostki ludzkie, ale nie wzbudza 
ono szczególnego zainteresowania wśród teoretyków etyki cnót. Wydaje 
się jednak, że w świetle tego, co zostało napisane powyżej, ma ono znacze-
nie również na poziomie teoretycznym w etyce cnót, ponieważ pojawia się 
właśnie w kontekście problematyki wychowania i kształtowania charakte-
ru, wyrażając się w takich pytaniach szczegółowych, jak na przykład: Co 
należy czynić, aby było jak najwięcej dobrych i mądrych ludzi? Co należy 
czynić, aby wychowanie dokonywało się w sposób moralnie akceptowalny? 
Co należy czynić, aby cnoty były wdrażane nie tylko skutecznie, ale rów-
nież najlepiej pod względem moralnym? Dlatego wyszczególnione przez 
Nagela typy racji moralnych, ograniczające podejście czysto konsekwen-
cjonalistyczne, wydają się mieć znaczenie również w etyce cnót, w szcze-
gólności w jej aspekcie dotyczącym wychowania. 

Poniżej naszkicujemy wybrane problemy, z jakimi mają ostatnio do 
czynienia teoretycy etyki cnót w związku z odkryciami nauk szczegóło-
wych, a także zwrócimy uwagę na pewne mechanizmy psychologiczne 
tradycyjnie wykorzystywane przy kształtowaniu cnót. Rozważymy także, 

24 „[…] the primary and most interesting problem addressed by virtue ethics is the pro-
blem of how one should live”; M. Merrit, Virtue ethics and the situationist personality 
psychology, w: T. Nadelhaffer, E. Nahmias, S. Nichols (red.), Moral psychology. Historical 
and contemporary readings, Malden 2010, s. 225.
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w jaki sposób te kwestie mogą się wiązać z zaproponowaną przez Nagela 
typologią racji, wynikającą ze współistnienia wewnętrznego i zewnętrzne-
go punktu widzenia

W książce Filozofia a nauki przyrodnicze25 Dominika Dzwonkowska 
zadaje pytania o relacje między filozofią a naukami szczegółowymi. 
Głównym problemem jest kwestia, czy wzięcie pod uwagę wyników badań 
tych nauk w filozofii jest możliwe (lub wskazane). Dzwonkowska słusz-
nie zauważa, że przy próbach włączania wiedzy empirycznej do koncepcji 
filozoficznych mogą pojawić się takie problemy, jak ryzyko niewłaściwej 
interpretacji osiągnięć tych nauk lub spłycenie badanej tematyki. Wydaje 
się jednak, że poszerzenie perspektywy badawczej często przyczynia się ra-
czej do lepszego zrozumienia pewnych fenomenów niż do ich spłycenia26. 
Dzwonkowska znajduje miejsce dla nauk szczegółowych (rozumianych 
w szeroki sposób), chociaż czyni to z wyraźną rezerwą, a nawet pewnym 
lekceważeniem, ponieważ stwierdza, że mogą one „stanowić interesujący 
poznawczo dodatek do analiz”27. Jednak jeśli uznamy wyniki nauk szcze-
gółowych jedynie za możliwy, lecz niekonieczny dodatek, to przesądzamy 
kwestię, czy mogą one w znaczący sposób wpływać na odpowiedzi poja-
wiające się w ramach dyscyplin filozoficznych, a mianowicie uznajemy, że 
nie mogą – czyli filozofia na każdym ze swoich pól badawczych jest dzie-
dziną autonomiczną, a badania nauk szczegółowych mogą najwyżej doda-
wać pewne informacje. Wydaje się, że to stanowisko nie jest słuszne i ade-
kwatne w odniesieniu do takiej dziedziny, jak filozofia moralna. 

Uwzględnienie kontekstu psychologicznego oraz wyników badań em-
pirycznych jest dla etyki cnót istotne przede wszystkim dlatego, że pozwa-

25 D. Dzwonkowska, Filozofia a nauki przyrodnicze, Warszawa 2014.
26 Chociaż należy przyznać, że z czysto praktycznego punktu widzenia, poszerzenie 

perspektywy badań o dodatkowe elementy odnośnie jakiegoś zagadnienia w ramach 
jednej publikacji może oznaczać, że mniej miejsca poświęcone zostaje omówieniu 
tych jego aspektów, które mieszczą się w ramach perspektywy „nieposzerzonej”.

27 D. Dzwonkowska, Filozofia a nauki przyrodnicze, op. cit., s. 307.
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la ujawnić fakt, iż można postawić pod znakiem zapytania dwa elemen-
ty etyki cnót. Pierwszym z nich jest jej efektywność, ponieważ pojawia 
się pytanie o to, czy najnowsze badania nie przeczą istnieniu takiej kate-
gorii jak charakter, który można aktywnie kształtować28. Drugą kwestią 
jest etyczność metod, którymi posługują się osoby i instytucje próbujące 
w praktyczny sposób wdrażać etykę cnót – wiąże się to z zakwestionowa-
niem takich kategorii, jak wolna wola i odpowiedzialność moralna w ich 
tradycyjnym rozumieniu, z pytaniem o godziwość posługiwania się „kul-
turą wstydu”, a także z problematyką mechanizmu indoktrynacji, wdru-
kowania i bezbronności dziecka wobec autorytetu. Zatem pojawiają się tu 
pytania wyższego rzędu dotyczące tego, czy etyka cnót w swoim praktycz-
nym wymiarze sama ma szansę sprostać etycznym wymogom. 

2.2. Efektywność etyki cnót

W tym podrozdziale rozważymy pojawiającą się wątpliwość, czy 
w świetle najnowszych badań powoływanie się na kategorię cnót jest zasad-
ne (chodzi o cnotę w rozumieniu neoarystotelesowskim, związaną z kształ-
towaniem charakteru). Gdyby się bowiem okazało, że według najnowszych 
badań jest to kategoria iluzoryczna, to byłoby wskazane unikanie stoso-
wania takiego pojęcia w dyskursie etycznym. Należałoby ono wówczas do 
sfery fikcji, i jeśli poważnie potraktowalibyśmy wątpliwość przedstawioną 
przeze mnie w odniesieniu do stanowiska fikcjonalistycznego, należałoby 
uznać, że używanie go jest nieprawomocne. Próby rozwijania koncepcji 
Nagela o elementy etyki cnót byłyby wówczas wewnętrznie zakłamane, co 
dyskwalifikowałoby je pod względem moralnym, ponieważ odwoływałyby 
się do kategorii opierającej się na nieprawdziwej wizji człowieka. 

Zagadnienie to jest aktualne i wymaga rozważenia między innymi 
dlatego, że istnienie charakteru oraz możliwość jego kształtowania zosta-

28 Zob. np. J. Doris, Lack of character. Personality and moral behavior, Cambridge 2002.
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ły niedawno zakwestionowane przez sytuacjonistów, popierających swoje 
stanowisko licznymi badaniami nauk szczegółowych. Jednym z ważniej-
szych i bardziej znanych przedstawicieli sytuacjonizmu jest John Doris. 
Wychodzi on ze słusznego założenia, że „myślenie produktywne o etyce 
wymaga realistycznego myślenia o człowieku”29. Omawiane przez niego 
problemy dotyczą wyników badań eksperymentalnych, które podważają 
jedno z podstawowych założeń etyki cnót, a mianowicie istnienie względ-
nie stałego, ale też możliwego do kształtowania charakteru.

Zakwestionowanie zasadności twierdzeń o istnieniu charakteru wią-
że się z podważeniem tezy o adekwatności psychologicznej wizji człowie-
ka przyjmowanej przez etyków cnót (wymiar teoretyczny) i przekonania 
o możliwości faktycznego oddziaływania na system motywacyjny poprzez 
wdrażanie określonych cnót (wymiar praktyczny). Sytuacjoniści podkre-
ślają przemożny i bezpośredni wpływ czynników sytuacyjnych na zacho-
wanie30. Liczne przeprowadzane badania zdają się wykazywać, że refleksja 
etyczna ma znacznie mniejszy wpływ na podejmowane decyzje niż okolicz-
ności, które mogą mieć albo charakter bardziej zewnętrzny (np. brzydka 
pogoda), albo bardziej wewnętrzny (np. głód). Oczywiście, tak naprawdę 
zawsze chodzi tu o czynniki zewnętrzne w takim zakresie, w jakim zosta-
ły one „przekształcone” przez organizm w czynniki wewnętrzne – czyli 
w określone stany emocjonalno-wolitywne i związaną z nimi podwyższo-
ną gotowość do postępowania w taki, a nie inny sposób. 

O wpływach różnorodnych czynników na podejmowane decyzje pi-
sze również na przykład Daniel Kahneman31. W omawianym kontekście 

29 „[…] thinking productively about ethics requires thinking realistically about humani-
ty”; ibidem, s. 1.

30 Ibidem, s. 2.
31 Zob. np. „Niepokojący wpływ wyczerpania na podejmowane oceny wykazała nie-

dawno publikacja w czasopiśmie »Proceedings of the National Academy of Sciences«. 
Nieświadomymi uczestnikami eksperymentu było ośmioro sędziów wydających de-
cyzje o warunkowym zwolnieniu więźniów w Izraelu. Sędziowie rozpatrywali wnio-
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interesujące jest to, że chociaż Kahneman przedstawia liczne badania i eks-
perymenty, które zdają się potwierdzać wysuniętą przez Dorisa tezę, to 
w ostatecznym rozrachunku nie prezentuje on tak skrajnego stanowiska, 
jak Doris. Pokazuje to, że uznanie prawdziwości tych samych wyników 
badań nie zawsze musi się wiązać z wyciągnięciem podobnych wniosków. 
Czynniki, które są odpowiedzialne za fakt, że te same wyniki zostają zin-
terpretowane w odmienny sposób, są istotnym, i jak się wydaje, na razie 
niewystarczająco zbadanym aspektem relacji pomiędzy nauką i filozofią, 
lub szerzej – pomiędzy poszczególnymi dziedzinami wiedzy.

Argumentacja sytuacjonistów opiera się na krytyce tzw. podejścia glo-
balistycznego, które polega na uznaniu (łącznie) trzech twierdzeń dotyczą-
cych cech charakteru: spójność (consistemcy), stabilność (stability), integracja 
ewaluacyjna (evaluative integration)32. Spójność oznacza, że określone ce-
chy charakteru mają się ujawniać w złożonych, różnorodnych sytuacjach. 
Stabilność określa manifestowanie się danych cnót poprzez określone za-
chowanie w powtarzających się, podobnych sytuacjach (jest więc „mniej 
wymagająca” niż spójność). Integracja oznacza wzajemne powiązania róż-
nych dyspozycji w obrębie charakteru jednostki. Z tych trzech wyznaczni-
ków istnienia charakteru sytuacjoniści zgadzają się jedynie z twierdzeniem 

ski o przedterminowe zwolnienie przez cały dzień pracy. Przypadki przedstawiano 
im w losowej kolejności. […] Okazało się, że po każdym posiłku odsetek wniosków 
rozpatrzonych pozytywnie gwałtownie wzrasta – przedterminowe zwolnienie uzy-
skuje wtedy 65 procent wnioskujących. Przez kolejne dwie godziny – aż do kolejnej 
przerwy na posiłek – odsetek wniosków odrzucanych stale rośnie, a tuż przed posił-
kiem odrzucane są już prawie wszystkie. […] Swoją rolę odgrywają tu zapewne zarów-
no głód, jak i zmęczenie”; D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wol-
nym, tłum. P. Szymczak, Poznań 2012, s. 39–40. Wyniki badań eksperymentalnych 
są więc choćby w tym sensie pomocne, że pokazują one, w jak wielkim stopniu nasze 
decyzje są zależne od przypadkowych okoliczności. Uświadomienie sobie tego faktu 
jest jednym z elementów koniecznych do tego, aby ten wpływ udało się w jakimś stop-
niu złagodzić.

32 J. Doris, Lack of character, op. cit., s. 22.
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o istnieniu względnej stabilności, czyli możliwości powtarzania się zbliżo-
nych zachowań reprezentujących pewne cechy w kolejnych, prostych, po-
dobnych okolicznościach.

Szczegółowe analizy zarzutów wysuwanych przez sytuacjonistów 
przeprowadzone zostały przez autorów pracy zbiorowej W poszukiwaniu 
moralnego charakteru pod redakcją Nataszy i Artura Szuttów33. Argumenty 
przedstawione przez obrońców etyki cnót pozwalają dostrzec, że proble-
matyka ta jest niezwykle skomplikowana, a argumenty sytuacjonistów nie 
obalają kategorii cnót ani charakteru, tylko zmuszają do namysłu nad ade-
kwatnością pewnych szczegółowych ustaleń oraz skłaniają do refleksji nad 
tym, czy niektóre pojęcia nie powinny zostać przeformułowane lub głębiej 
zbadane. Wydaje się więc, że choć sytuacjonizm poruszył wiele zasadnych 
kwestii i słusznie podał w wątpliwość pewne utarte schematy myślenia, to 
pod pewnymi względami nie jest on do końca adekwatny. 

Przykładem takiej nieadekwatności mógłby być fakt, że chociaż sytu-
acjonizm bazuje na ogromnej liczbie danych eksperymentalnych, to nie 
potrafi przekonująco wytłumaczyć (pomimo czynionych w tym kierun-
ku prób34) tego, że wyniki badań wykonywanych w sztucznie wywoływa-
nych sytuacjach eksperymentalnych w znacznym stopniu różnią się od 
wniosków, które nasuwają się po dokonywaniu codziennych obserwacji 
niewymagających specjalistycznego sprzętu, a jedynie zwykłego rejestro-
wania otaczającej rzeczywistości. Na przykład na podstawie codziennych 
obserwacji dzieci przez rodziców lub wychowanków przez nauczycieli 
i opiekunów można łatwo przewidzieć określone zachowania poszczegól-
nych osób – niektóre dzieci mające skłonność do agresji wykazują ją nie-
mal codziennie. Ujawnia się ona między innymi wówczas, kiedy sytuacje 
niewywołujące agresji u innych wywołują ją u tych konkretnych dzieci. 
Sytuacje te mogą być bardzo różne. Zatem mamy tu do czynienia z zupeł-

33 N. Szutta, A. Szutta (red.), W poszukiwaniu moralnego charakteru, Lublin 2015.
34 J. Doris, Lack of character, op. cit., s. 36.
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nie odwrotną relacją niż ta wskazywana przez sytuacjonistów – to określo-
ne cechy charakteru sprawiają, że dane okoliczności są przez te osoby inter-
pretowane właśnie w taki, a nie inny sposób, czyli są odbierane poznawczo 
i emocjonalnie jako zasługujące na taką, a nie inną reakcję. W przypadku 
tych dzieci można się spodziewać, że z bardzo dużą częstotliwością będą 
one reagowały w sposób, który według nich wymaga agresji. Z kolei dzie-
ci płochliwe, spokojne lub mające silne pragnienie bycia aprobowanymi 
przez opiekuna nie będą reagować agresywnie prawie nigdy. Podobnie jest 
ze skłonnością do bycia pomocnym i na przykład do pożyczania swoich 
rzeczy. Wygląda więc na to, że nie jest tak, iż podmiot reaguje podobnie 
tylko w bardzo podobnych sytuacjach, a często jest nawet odwrotnie – to 
dana skłonność „upodabnia” różne sytuacje dla podmiotu – przykładowo 
osoby spóźnialskie zwykle znajdą „powody do spóźnienia”, a dziecko lu-
biące „skarżyć” będzie wypatrywało sytuacji wymagającej takiej reakcji. 
Podane tu proste przykłady dotyczą głównie cech ocenianych w sposób 
negatywny, ponieważ uwidaczniają się one w bardziej jaskrawy sposób, 
wydaje się jednak, że można je uznać po prostu za przejawy określonych 
skłonności lub cech charakteru. 

Wydaje się więc, że ta część argumentacji sytuacjonistów, która pod-
waża istnienie pewnych charakterystycznych skłonności, przynajmniej 
pod niektórymi względami jest podatna na krytykę. Oczywiście, to nie 
wystarczy, aby przekonać o adekwatności i skuteczności etyki cnót, ponie-
waż równie istotną kwestią jest to, w jakim stopniu charakter – lub przynaj-
mniej poszczególne jego elementy – pozwalają się kształtować w procesie 
socjalizacji i wychowania. Problem ten znany jest od dawna między inny-
mi pod postacią rozważanej dychotomii określanej jako „geny czy środo-
wisko?”, chociaż w znacznym stopniu wykracza poza nią. Dychotomia ta 
okazała się sformułowana w sposób zbyt ekstremalny, ponieważ wiadomo 
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już, że istotne są oba czynniki35. Skuteczność technik, którymi mogą po-
sługiwać się wychowawcy pragnący bazować na etyce cnót, może nie być 
tak wysoka, jak chcieliby rodzice czy wychowawcy, ale też nie jest zupełnie 
zerowa. Inaczej nie mielibyśmy do czynienia ze sprawnie funkcjonującymi 
społecznościami, które w dodatku wyrażają pewne cechy charakterystycz-
ne właśnie dla takiej, a nie innej wspólnoty36, co związane jest między in-
nymi z jej systemem wartości i cnót oraz z metodami stosowanymi w celu 
ich propagowania. 

Kształtowanie charakteru składa się z dwóch elementów: zawartości 
materialnej w postaci wartości, które zostają zinternalizowane jako cnoty, 
oraz sposobów wdrażania tych cnót. Problem dopuszczalnych metod bę-
dzie omawiany w odniesieniu do różnych zagadnień związanych z kształ-
towaniem pożądanych cech. Jako pierwsze zostaną ukazane dwa istotne 
mechanizmy służące do wywoływania w wychowankach oczekiwanych 
dyspozycji, a mianowicie kategorie wstydu i winy. Od samego początku 
w znanej historii ludzkiej cywilizacji były one splecione z mechanizmami 
kształtowania cnót i odgrywały kluczową rolę w procesie wychowania, dla-
tego też pojawi się pytanie, czy nie są one przykładem tego, że etyka cnót 
w swoim praktycznym wymiarze sama dyskredytuje się pod względem mo-
ralnym.

35 Por. M. Cohut, Nature vs. nurture: Do genes influence our morals?, „Medical News Today”, 
27 lutego 2019, https://www.medicalnewstoday.com/articles/324561.php (dostęp: 
6 marca 2019).

36 Por. np.: A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2015 s. 43; 
eadem, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999, s. 166. Oczywiście, istnieją różnice 
pomiędzy charakterem kulturowym a indywidualnym, jednak zagadnienie to stanowi 
osobną dziedzinę badań i dlatego nie jest tutaj szerzej rozwijane.
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2.3. Problem godziwości etyki cnót w perspektywie typologii racji

Kultura homerycka, będąca jednym z pierwszych świadectw kultu-
rowego znaczenia cnoty, bazowała przede wszystkim na wykorzystaniu 
uczucia wstydu, chociaż, jak przekonuje Bernard Williams, wstyd nie był 
oderwany od winy, co więcej, był z nią od początku spleciony. Emocja 
wstydu jest jednym z istotnych źródeł informacji o danej kulturze (powo-
dy do wstydu nie pokrywają się np. w kulturze japońskiej, chrześcijańskiej 
czy homeryckiej). Jest tak dlatego, że wstyd wiąże się z naruszeniem zinter-
nalizowanych norm wytworzonych przez daną wspólnotę, a także obecno-
ścią wyobrażonego lub realnego świadka tego naruszenia37. Agnes Heller 
w swojej rozprawie na ten temat stwierdza, że „afekt wstydu to uczucie, 
które reguluje czyjeś działania i ogólne zachowanie zgodnie z normami 
i rytuałami jego społeczności”38. Wynika z tego, iż wzbudzanie wstydu 
podczas procesu wdrażania cnót przynajmniej w pewnym stopniu blokuje 
postęp moralny oraz takie cnoty, jak nonkonformizm czy odwaga. Nawet 
jeśli ta metoda przyczynia się również do kształtowania pozytywnych cech, 
to jednocześnie prima facie wspiera ona kształtowanie takich skłonności, 
które są zawsze pożądane z punktu widzenia władzy, czyli posłuszeństwo 
i strach przed oceną innych oraz niechęć do wyrażania opinii niepopular-
nych w danym środowisku. 

Z pewnością nieprawdziwe byłoby stwierdzenie, że wzbudzanie wsty-
du zawsze wspomaga kształtowanie dyspozycji, które tylko pozornie wy-
glądają jak cnoty – może bowiem również mieć pozytywny efekt, taki jak 

37 Por. J. Górska, Wstyd jako emocja wywoływana społecznie, „Societas/Communitas” 
2012, nr 2, s. 179, 184.

38 „[…] shame affect is the very feeling which regulates a person’s actions and gene-
ral behaviour in conformity with the norms and rituals of his or her community”; 
A. Heller, Power of shame. A rational perspective, London 1985, s. 5. Zob. też „The feel-
ing of shame is the very affect which makes us conform to our cultural environment. 
»The eye of others« triggers the feeling and the expression of shame”; ibidem, s. 5. 
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wzmocnienie skłonności do współpracy i zwiększenie świadomości, że na-
leży liczyć się z tym, iż jednostka nie jest odizolowana od reszty społeczeń-
stwa. Jednak pomimo tych pozytywnych skutków metoda ta nieuchronnie 
prowadzi również do kształtowania cech, które blokują inne cnoty. Zatem 
jest ona silnie związana zarówno z konformizmem, jak i z kulturową rela-
tywizacją, dlatego też przynajmniej pod pewnymi względami jest niekom-
patybilna z dyspozycją do ważenia racji oraz z kształtowaniem postawy 
umożliwiającej krytyczne spojrzenie na własne środowisko i własny krąg 
kulturowy39. 

 Być może do ambiwalentnego charakteru wstydu dodatkowo przy-
czynia się jego geneza, ponieważ wejrzenie w istotę tej emocji pozwala do-
strzec, że niejednokrotnie u jej podłoża leży norma lub zwyczaj, który nie 
ma ściśle moralnego charakteru. Na przykład w kulturze judeochrześcijań-
skiej w pewnym stopniu emocja wstydu ma swój początek w społecznym 
i kulturowym napiętnowaniu nagości, która sama w sobie nie jest czymś, 
co można określić jako zło. Wgląd w istotę wstydu pozwala więc dostrzec, 
że mamy tu do czynienia z zamianą w kategorię moralną (czy może raczej: 
częściowo pseudomoralną) zjawiska, które pierwotnie i ze swej istoty nie 
należy do sfery moralności. Można próbować kontrargumentować, że pier-
wotne zespolenie wstydu ze wzbudzeniem dyskomfortu z powodu nagości 
nie wyczerpuje jego charakterystyki i nie oznacza, że posługiwanie się tą 
kategorią przestaje być moralnie akceptowalne. Jednak warto zauważyć, że 

39 Przyjmując w ogólnym zarysie koncepcję Nagela, podzielamy jego przekonanie 
o istnieniu możliwości przynajmniej częściowego przełamania kulturowych nawy-
ków myślenia. Możliwość dotarcia chociaż w pewnym stopniu do prawdy moralnej 
i zdystansowania się od własnej wspólnoty wynika dla Nagela z faktu, że – jak pisze 
Richard Rorty (reprezentujący przeciwne stanowisko) – „na najgłębsze i najdonio-
ślejsze problemy filozoficzne umysł natrafia w sposób całkiem naturalny, że powstają 
one niezależnie od społeczno-historycznych uwarunkowań tegoż umysłu”; R. Rorty, 
Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, tłum. J. Grygieńć, S. Tokariew, Toruń 2013, 
s. 163.
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taka geneza wstydu w niezwykle istotny sposób zaważyła na rozumieniu 
moralności i cnoty40. Zwróćmy uwagę na podwójne znaczenie słowa „cno-
ta” w języku polskim – jedno ze znaczeń ściśle wiąże je z poskramianiem 
seksualności człowieka (nawet we współczesnych czasach dla wielu osób 
„niemoralny” i „nieskromny” to zbyt skąpo ubrany lub zbyt mało wsty-
dzący się swojej nagości). W obliczu rozmaitych okrutnych czynów, jakich 
w ciągu historii ludzkości dopuszczały się zarówno pojedyncze osoby, jak 
i instytucje, można zaryzykować stwierdzenie, że moralność i rozumienie 
cnoty od samego początku były przekłamane i skoncentrowane na niewła-
ściwych elementach. 

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia winy i głęboko rozumianej od-
powiedzialności. Podważenie ich adekwatności w wymiarze teoretycznym 
stawia pod znakiem zapytania godziwość etyki cnót, ponieważ od począt-
ku były one jednym z ważniejszych narzędzi stosowanych przy wdraża-
niu cnót. Jeśli chodzi o kwestionowanie adekwatności pojęcia wolnej woli 
związanego z problemem głęboko rozumianej odpowiedzialności i winy, 
to problem ten dotyczy samych podstaw moralności, zatem znajduje on 
swoje odbicie również w etyce cnót. Nagel wielokrotnie stawia pod zna-
kiem zapytania prawomocność i zasadność takich kategorii, jak wolna wola 
i głęboka odpowiedzialność moralna. Czyni to w nawiązaniu do różnych 
aspektów tego problemu. Po pierwsze, jak już było wspomniane, zauwa-
ża, że wolność występuje prawdopodobnie tylko w ramach perspektywy 
wewnętrznej. Po drugie, zwraca uwagę na niespójność i niejasność pojęcia 
wolnej woli. Dostrzega również, że kantowskie rozumienie wolnej woli 
boryka się z wieloma trudnościami. Po trzecie, akcentuje obecność „tra-

40 Por. A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych spo-
łeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 16.
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fu moralnego”, który etyka cnót jest w stanie tylko w niewielkim stopniu 
zminimalizować41. Z trafem moralnym mamy do czynienia wówczas, gdy 

działanie w istotny sposób zależy od czynników, na które działający nie ma 
wpływu, a mimo to nie przestaje być dla nas pod tym względem obiektem 
osądu moralnego […]. Może to być traf dobry lub zły. Gdybyśmy konse-
kwentnie trzymali się warunku panowania nad czynnikami działania, gro-
ziłoby to podważeniem większości ocen moralnych, których formułowa-
nie wydaje nam się naturalne42.

Przemysław Strzyżyński stwierdza: 

Wydaje się oczywiste, że nikt nie może być odpowiedzialny za czyny, któ-
rych dokonał mimowolnie. Jak poniżej pokażę, w ujęciu Nagela traf mo-
ralny ujawnia jednak, że takiej oceny dokonujemy. W konsekwencji Nagel 
stawia pod znakiem zapytania sensowność moralnego oceniania jako ta-
kiego43.

 Jednak Nagel jedynie w niewielkim stopniu odnosi się do badań em-
pirycznych, które wykazują, że na procesy podejmowania decyzji istotny 
wpływ mają czynniki zewnętrzne (sytuacyjne) oraz wewnętrzne, takie jak 
nieuświadomione dyspozycje lub wartości44. Zagadnienie to związane jest 
z problematyką wolności i siły woli, jednak wykracza poza nią, ponieważ 
wydaje się mówić też coś o istocie moralności. Z najnowszych badań wy-

41 Zob. B. Williams, Traf moralny, w: idem, Ile wolności powinna mieć wola? i inne eseje z filo-
zofii moralnej, tłum. T. Baszniak, T. Duliński, M. Szczubiałka, Warszawa 1999, s. 215–
238; T. Nagel, Traf w życiu moralnym, w: idem, Pytania ostateczne, tłum A. Romaniuk, 
Warszawa 1997, s. 37–53. Por. S. Darwall, The value of autonomy and autonomy of the 
will, „Ethics”, styczeń 2006, s. 283. Zob. również P. Strzyżyński, Problem trafu mo-
ralnego i winy według Thomasa Nagela i Norvina Richardsa. Próba uzupełnienia krytyki 
Richardsa, „Osoba i wina. Filozofia chrześcijańska”, Poznań 2012, t. 9, s. 71–89.

42 T. Nagel, Traf w życiu moralnym, op. cit., s. 39.
43 P. Strzyżyński, Problem trafu moralnego i winy według Thomasa Nagela i Norvina 

Richardsa, op. cit., s. 72.
44 Zob.: D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, op. cit.; N. Szutta, 

A. Szutta (red.), W poszukiwaniu moralnego charakteru, op. cit.
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nika nie tylko to, że rozwijanie cnót u siebie i u innych jest długotrwałym, 
powolnym i żmudnym procesem, ale również to, że w naturę biologiczną 
i psychikę człowieka wpisane są istotne ograniczenia, które nie były brane 
pod uwagę w klasycznej, Arystotelesowskiej wersji cnót z tej przyczyny, że 
funkcjonowanie ludzkiego umysłu było wówczas słabiej znane. Najnowsze 
badania ukazują podatność ludzkich procesów decyzyjnych na przeróżne 
czynniki i obnażają rozdarcie w samej moralności. W praktyce moralnej 
od zawsze bowiem były obecne kategorie winy i wstydu, a także system kar 
mający na celu uzyskanie oczekiwanego postępowania45. Mimo że wzbu-
dzanie winy może mieć skutki uboczne i nie osiągać zamierzonego celu, to 
jednak faktem jest, że dzięki niemu moralność może rozwijać się do pew-
nego stopnia efektywniej i dlatego emocja ta od czasów starożytnych była 
systematycznie wywoływana w procesie wychowawczym46. Skoro jednak 
kategoria ta opiera się na założeniu o absolutnej wolności woli, a zatem 
i pełnej odpowiedzialności, to oznacza to wewnętrzne zakłamanie podsta-
wowych mechanizmów działania moralności. Wynika z tego bowiem, że 
większa skuteczność praktyk moralnych uzależniona jest od działań nie-
moralnych, ponieważ opiera się na nieadekwatnej wizji człowieka i na na-
ruszeniu zasad sprawiedliwości. 

W publikacjach psychologicznych zwraca się uwagę, że wychowaniu 
od zawsze nieodłącznie towarzyszyła fizyczna i psychiczna przemoc – na 
przykład Alice Miller dostrzega, że w celu wpojenia wychowankom ocze-
kiwanych wartości i wykształcenia u nich odpowiednich cech charakteru 
wychowawcy regularnie stosowali takie zabiegi, jak kłamstwo, udawanie 
czy upokarzanie, i dopiero w ostatnim czasie, przynajmniej w niektórych 
kulturach, zaczęto zabraniać stosowania wobec wychowanków fizycznej 

45 Por. E. Miśkowiec, Rola karania i nagradzania w kształtowaniu sprawności moralnych, 
w: A. Jazukiewicz, J. Jazukiewicz (red.), Kształtowanie sprawności moralnych, Szczecin 
2017, s. 62–77.

46 Temat winy razem z pojęciem wstydu w świecie antycznym porusza m.in. B. Williams 
w: idem, Shame and necessity, Berkeley 1993.
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przemocy, która również w Europie od wieków była podstawowym narzę-
dziem wychowawczym, wzmacnianym i sankcjonowanym przez moralne 
autorytety47. Wygląda więc na to, że w samej naturze wychowania jest pew-
ne pęknięcie i dokłada się ono do innych pęknięć w człowieku, a jednostka 
ludzka w jakimś stopniu jest ofiarą nie tylko swojej niemoralności, ale też 
moralności. 

Problem ten ma wiele wymiarów. Najbardziej ewidentnym z nich jest 
problem moralnej odpowiedzialności na najgłębszym, metafizycznym po-
ziomie. Bernard Williams zwraca uwagę, że koncept działania dobrowol-
nego (voluntary) jest zrozumiały, ale w sposób powierzchowny48, a wąt-
pliwości co do jego zasadności wykraczają poza problem determinizmu. 
Chociaż samo pojęcie winy nie musi się wiązać z pojęciem dobrowolnego, 
świadomego działania (np. w systemach prawnych wina jest przypisywana 
również w przypadku działań nieumyślnych lub zaniedbań), to Williams 
zauważa, że współczesna moralność kładzie silny nacisk na działanie kie-
rowane świadomą wolą (voluntary)49. Jest to związane z ukształtowanym 
między innymi przez chrześcijaństwo sposobem myślenia, który decyzje 
i działania wiąże z głęboką, metafizyczną odpowiedzialnością. 

Williams prowadzi szczegółowe rozważania nad rolą wstydu i winy 
w kształtowaniu charakteru w ciągu wieków, poświęcając wiele miejsca 
analizie ich funkcjonowania już w czasach homeryckich. Podważa wiele 
współczesnych interpretacji dotyczących postrzegania człowieka i świata 
w antycznej Grecji i zwraca uwagę, że niektóre pojęcia w zmodyfikowa-
nej formie nadal wyznaczają nasz sposób myślenia. Ponadto pewne kate-
gorie czy pojęcia istniały już w mentalności starożytnych, choć w sposób 
mniej wyeksplikowany niż obecnie. Niezmiernie interesujące w kontekście 

47 Por. A. Miller, Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, tłum. B. Przybyłowska, 
Poznań 2000, s. 48, 58–60.

48 B. Williams, Shame and necessity, op. cit., s. 67–68.
49 Ibidem, s. 94.
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współczesnych badań nad czynnikami uświadomionymi oraz nieuświa-
domionymi są analizy Williamsa dotyczące roli czynników nieuświado-
mionych w podejmowaniu decyzji. Podaje on wiele przykładów sytuacji 
zaczerpniętych z literatury homeryckiej, w których starożytni bogowie 
pełnią funkcję bardzo zbliżoną do tego, co współcześnie definiowane jest 
jako czynniki nieświadome, które w sposób niepostrzeżony wpływają na 
podjęcie określonych decyzji i współistnieją ze świadomym namysłem mo-
ralnym i ważeniem racji50. Liczne przykłady zaczerpnięte przez Williamsa 
z dzieł Homera pokazują, że starożytni zdawali sobie sprawę z tego, iż jed-
nostka z jednej strony podejmuje namysł nad wyborem określonego dzia-
łania, a z drugiej nie jest w stanie do końca kontrolować przebiegu procesu 
owego rozumowania i jego ostatecznego wyniku.

Aktualne badania w ramach kognitywistyki wykazują51, że pierwotne 
intuicje starożytnych nie były bezzasadne. Współczesna nauka w znacz-

50 „People act for reasons, and those reasons often explain what they do; but why one re-
ason should prevail rather than another, or take over someone’s attention, can remain 
hidden. Homer’s gods, in cases as these, operate in the place of those hidden causes”; 
ibidem, s. 32.

51 Kognitywistyka jest nauką o procesach poznawczych uwzględniającą wkład różnych 
dyscyplin, m.in. psychologii poznawczej, nauki o komputerach, neuronauki, a tak-
że takich dziedzin, jak filozofia czy antropologia kulturowa. Zob. np.: J. Bremer, 
Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, Kraków 2016, s. 10; J. Bremer 
(red.), Przewodnik po kognitywistyce, Kraków 2016, s. 7–8. M. Hohol wymienia jeszcze 
(w odniesieniu do kognitywistyki rozumianej w sposób szeroki): prymatologię, em-
briologię, logikę, lingwistykę, mechanikę kwantową. Lista ta nie jest wyczerpująca, 
ale wskazuje główne pola badawcze, które składają się na rozwój tej dyscypliny. Zob. 
M. Hohol, Wyjaśnić umysł, Kraków 2013, s. 20 i 43. Rozwój kognitywistyki, która 
ze swej istoty uwzględnia wyniki badań różnorodnych nauk, w znaczącym stopniu 
przyczynił się do wzrostu znaczenia badań interdyscyplinarnych, będących począt-
kiem „tworzenia wiedzy wyższego szczebla”. Jak podkreśla J. Bremer: „[…] nowe 
modele i konstrukty powstają dzięki współoddziaływaniu na siebie wspomnianych 
pojedynczych ujęć i obszarów badań”; idem, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w ko-
gnitywistyce, op. cit., s. 11. 
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nym stopniu podważa adekwatność odpowiedzialności i winy rozumianej 
w głęboki, metafizyczny sposób i kieruje ku wnioskowi, że moralność musi 
opierać się na pewnego rodzaju mistyfikacji52. Rozwiązania tego problemu 
szuka między innymi Józef Bremer. Zgadza się on ze stwierdzeniem, że bez 
uznania istnienia wolnej woli wątpliwa jest możliwość oceniania działań 
pod względem moralnym53. Analizuje on możliwość rozwiązania emer-
gentnego, które uznaje istnienie przyczynowości „ku dołowi”54. O stanach 
mentalnych, również tych o charakterze wolitywnym, pisze w następujący 
sposób: 

Stany te są fundamentalne, tzn. ani nie są redukowalne do stanów syste-
mu nerwowego, ani nie stanowią odrębnej, dualistycznej rzeczywistości, 
nie są one także epifenomenami. Epifenomenami byłyby wówczas, gdyby 
pozostawały pod wpływem stanów neuronalnych, tzn. gdyby istniały, lecz 
nie posiadały żadnego wpływu na stany systemu nerwowego. Stany mental-
ne mogą oddziaływać odgórnie lub – inaczej mówiąc – mogą oddziaływać 
przyczynowo ku dołowi (downward causation), czyli mogą sterować, kon-
trolować, hamować procesy zachodzące w systemie nerwowym55.

Może jednak pojawić się wątpliwość, czy taka możliwość faktycznie 
rozwiązuje problem odpowiedzialności. Nawet jeśli bowiem faktycznie 
mamy do czynienia z przyczynowością „ku dołowi”, to ten fakt nie ni-
weluje istnienia przeróżnych dodatkowych czynników, uświadomionych 
i nieuświadomionych, mających wpływ na ostatecznie podjętą decyzję. 
Ostateczna decyzja – efekt finalny – jest wypadkową działających czynni-
ków, zarówno tych „prawdziwie wolnych” (jeśli istnieją), jak i pozostałych, 
na które jednostka nie ma wpływu. W tym kontekście nie ma znaczenia, 
czy te pozostałe czynniki mają charakter zdeterminowany, czy są do pew-
nego stopnia przypadkowe. Wydaje się, że nawet hipotetyczny „moment 

52 Por. „Illusion is itself part of reality”; B. Williams, Shame and necessity, op. cit., s. 11.
53 J. Bremer, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, op. cit., s. 28. 
54 Ibidem, s. 47–48.
55 Ibidem.
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początkowy decyzji”, chociaż związany jest ze stanem emergentnym, nie 
występuje w stanie absolutnie nieuwarunkowanym. Jego hipotetyczna 
sprawczość, nawet jeśli faktycznie istnieje, od samego początku jest „uwi-
kłana”; zarówno w momencie początkowym, jak i potem – podczas rozu-
mowania praktycznego, które na poziomie praktycznym jest realne, ale nie 
świadczy o istniejącej wolności i sprawczości na głębokim poziomie meta-
fizycznym czy też kantowskim – transcendentalnym56. 

Może być tak, że możliwość przeprowadzania rozumowania prak-
tycznego i podejmowania decyzji istnieje tylko na poziomie wolności 
praktycznej. Nawet jeśli istnieje na wyższym poziomie emergentnym, to 
jej zależność (uwikłanie) od świata empirycznego – nie tylko wewnętrzne-
go, ale i zewnętrznego – sprawia, że jej faktyczne możliwości są od samego 
początku tak ograniczone, iż dają raczej prześwit wolności niż faktyczną 
wolność, wykraczającą poza jej praktyczne rozumienie. W związku z nie-
kwestionowanym wpływem wewnętrznych i zewnętrznych czynników na 
podejmowane decyzje można argumentować, że istnienie lub nieistnienie 
takiej szczątkowej, faktycznej wolności ma istotne znaczenie, jeśli chodzi 
o poprawny opis świata (czyli w rozważaniach ontologicznych i w filozo-
fii umysłu), natomiast nie oznacza istnienia takiej odpowiedzialności mo-
ralnej, którą systemy etyczne zwykle zakładają, i która ma stanowić jeden 
z fundamentów umożliwiających pełnoprawne posługiwanie się kategoria-
mi głębokiej odpowiedzialności i winy. 

 W związku z tymi problemami pojawia się pytanie, czy należy przy-
znać hegemonię skuteczności, czy też uznać wartość uczciwości metod 
wychowawczych i uwzględnić ich ograniczenie przez racje deontyczne. 
Wydaje się, że jest to jeden z punktów, w których można wykorzystać przy-
jętą przez Nagela koncepcję współistnienia różnych typów racji, i przyjąć, 
że racje utylitarne, w tym skuteczność, nie wyczerpują całego charakte-

56 Zwięzłe podsumowanie kantowskiego rozróżnienia wolności praktycznej i transcen-
dentalnej znajduje się np. w: ibidem, s. 40.
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ru moralności, a zatem etyka cnót w swoim praktycznym wymiarze stoi 
przed wyzwaniem ograniczenia stosowanych metod. Etyka cnót nie jest 
w stanie zlikwidować tego problemu, jednak może podjąć kroki w celu jego 
złagodzenia. Skoro wina i odpowiedzialność istnieją przynajmniej na po-
ziomie praktycznym, to również w praktyce wychowania i w całej machi-
nie społecznej sprawiedliwości nie jest możliwe uniknięcie odwoływania 
się do tych kategorii. Wydaje się jednak, że ze względu na ich niejasny cha-
rakter jest możliwe podejmowanie kroków w celu położenia akcentów na 
inne elementy służące do budowania ludzkiej moralności i doskonalenia 
ludzkich charakterów. 

Uwzględnienie kategorii cnót wiązałoby się z omawianym tu kształ-
towaniem dyspozycji do brania pod uwagę istnienia różnego typu racji 
do działania, zarówno tych bezstronnych, jak i względnych wobec pod-
miotu, oraz z uczeniem rozpoznawania stopnia istotności danego typu 
racji w określonych sytuacjach. Z tą zdolnością związana jest kwestia wy-
ważenia poszczególnych typów racji, czyli umiejętność osiągania złotego 
środka – tyle że w proponowanym ujęciu nie dotyczy ona dwóch przeciw-
stawnych skłonności, ale kilku typów racji do działania, które w pewnych 
sytuacjach mogą sugerować to samo działanie, a w innych działania roz-
bieżne. Stopniowe kształtowanie dyspozycji do uwzględniania różnych 
typów racji mogłoby odegrać istotną rolę w większym zbliżeniu etyki 
cnót do nieopresyjnych metod kształtowania charakteru. Tak rozumianą 
etykę cnót można by przeciwstawić klasycznym metodom prania mózgu, 
które w historii wychowania zawsze w pewnym stopniu służyły jako śro-
dek pomocniczy do kształtowania w wychowankach właściwych dyspozy-
cji. Do rutynowych zabiegów stosowanych w trakcie prania mózgu należą 
między innymi: rozstrajanie organizmu, próby rozbijania dotychczasowej 
struktury osobowości, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa, doprowa-
dzenie do degradacji obrazu siebie i do wyzwalania silnego poczucia winy, 
doprowadzenie osobowości do stanu regresji; ofiarowywanie nowego ży-
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cia57. Wymienione metody mogą być częściowo skuteczne, mimo że pro-
wadzą do spustoszeń w życiu psychicznym człowieka. Stanowią one naj-
bardziej ekstremalną postać ingerencji w system motywacyjno-decyzyjny 
jednostki. Jednak sposoby prania mózgu w wersji mniej skrajnej również 
mogą być rozciągnięte w czasie i od wieków były one ściśle powiązane 
z praktyką moralną polegającą na kształtowaniu charakteru wychowan-
ków. Uświadomienie sobie tego niebezpieczeństwa, od którego etyka cnót 
nie jest wolna, stanowi pierwszy krok do tego, aby tworzona teoria była 
zarówno adekwatna (w aspekcie deskryptywnym), jak i satysfakcjonująca 
pod względem etycznym. 

Złagodzenie tego konfliktu moralnego wewnątrz etyki cnót można by 
więc osiągnąć poprzez większe zbliżenie jej do modelu niedyrektywnego, 
co zostanie jeszcze poruszone w następnym podrozdziale. Kolejny sposób 
wiąże się z pewnym paradoksem, ponieważ z jednej strony ma charakter 
naturalny, a drugiej pociąga za sobą również pewne niebezpieczeństwo. 
Jak słusznie zauważył Arystoteles, najlepszym okresem do wdrażania do 
cnót jest etap dzieciństwa – wówczas rodzice i wychowawcy są dla dziecka 
autorytetami, a co za tym idzie, w sposób naturalny, przynajmniej w pew-
nym stopniu, będzie ono chciało ich naśladować. Niebezpieczeństwo zaś 
tkwi w tym, że dziecko jest do pewnego stopnia bezbronne zarówno wo-
bec przekazywanych mu treści, jak i pod względem stosowanych wobec 
niego metod. Posłużmy się tu pewną analogią. Dobrze znany jest utrwa-
lony przez tradycję i dopiero od niedawna (z trudem!) zwalczany zwyczaj 
bandażowania stóp chińskim dziewczynkom, który powodował, że nie 
były one w stanie prawidłowo się rozwinąć. Jako dorosłe kobiety, były one 
w stanie chodzić jedynie z laską albo na kolanach. Było to związane z chiń-
skim ideałem piękna, polegającym na gloryfikowaniu malutkich kobiecych 
stóp. Niestety, podobnym zabiegom można poddać również funkcje inte-

57 S. Siek, Pranie mózgu, Warszawa 1993, s. 9–10. Zob. również A.M. Meerloo, The rape of 
mind. The psychology of thought control, menticide, and brainwashing, New York 1971.
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lektu i wrażliwość emocjonalną, stosując metody behawioralne mające na 
celu utrzymanie jednostronnego, zawężonego spojrzenia na rzeczywistość.

Metafora ta związana jest między innymi z problemem polegającym 
na tym, że nie ma ostrej linii demarkacyjnej pomiędzy procesem wycho-
wania a indoktrynacją. Kwestię tę porusza między innymi Denise Winn. 
Odwołując się do prac Hansa Tocha58, zwraca ona uwagę, że „indoktryna-
cja, czy jest zamierzona czy nie, zachodzi w dzieciństwie”59. Winn wymie-
nia za Tochem kilka czynników, które czynią dziecko podatne na indoktry-
nację60. Pierwszy z nich to ograniczona umiejętność percepcji: w świecie 
dziecka główną rolę odgrywają rodzice – „dziecko zaczyna wierzyć w pew-
ne rzeczy dlatego, że nie zna niczego innego”61. Drugi słaby punkt to zależ-
ność i wcześnie nabyta wiedza o tym, że opłaca się dostosowywać do ocze-
kiwań. Trzeci to ograniczenie informacyjne i utrudniona weryfikowalność 
informacji, a czwarty to naturalna potrzeba wzorowania się na ojcu lub 
matce. Pierwszy z wymienionych słabych punktów wzmacnia późniejszą 
gotowość percepcyjną na określone bodźce: „proces ten ma swoje źródło 
w fizjologii. Gdybyśmy mieli reagować na każdy bodziec w naszym oto-
czeniu, nasz system nerwowy byłby przeładowany i załamałby się. Musimy 
zatem stosować selekcję. Niestety, przestajemy sobie zdawać sprawę z tego, 
że stosujemy selekcję”62. Nieświadoma gotowość percepcyjna na bodźce, 
które do nas docierają, ma istotne znaczenie w deformowaniu obrazu po-
szczególnych elementów rzeczywistości, co z kolei ma nieuświadomiony 
wpływ na formułowane oceny etyczne określonych zjawisk. 

Winn podaje konkretne przykłady różnych typów działań, które wpły-
wają na późniejszy sposób myślenia człowieka. Należy do nich na przy-

58 H. Toch, The social psychology of social movements, London 1966.
59 D. Winn, Manipulowanie umysłem. Pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, tłum. 

A. Sosenko, Wałbrzych 2003, s. 59.
60 Ibidem, s. 64.
61 Ibidem.
62 Ibidem, s. 65.
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kład „nadawane etykietek”, co „prowadzi dziecko do przyswojenia sobie 
takiego obrazu siebie i założenia, że jest to obraz prawdziwy”63. Tu znowu 
należy powtórzyć, że trudno jest zmienić taki narzucony przez autorytety 
obraz siebie, jeśli nie jest się świadomym tego, jaki proces i czyje działania 
doprowadziły do jego powstania. Istotę tego problemu dobrze oddał Carl 
Sagan: 

Młode zwierzęta obdarzone są niemal ejdetyczną pamięcią, lecz pozbawio-
ne są wszelkich zdolności do krytycznej oceny. Wierzą we wszystko, cze-
go się ich uczy. Jak pokazuje przykład kacząt paradujących z uwielbieniem 
w ślad za brodatym etologiem, wdrukowanie może prowadzić do nadużyć 
ze strony pozbawionych skrupułów wyższych zwierząt. Młode z ochotą 
uczą się, kogo należy kochać, a kogo nienawidzić64.

Uświadomienie sobie oraz innym tych mechanizmów stanowi pod-
stawę do tego, aby w jakimś (nigdy całkowitym) stopniu można było im 
przeciwdziałać65. Potwierdza to pogląd, że aby kształtować cnoty u wycho-
wanków w sposób moralnie akceptowalny, należy umożliwić etyce cnót 
uczciwe zmierzenie się z jej własnymi ograniczeniami.

Bezbronność dziecka nigdy nie jest całkowita, ponieważ wydaje się, że 
mimo wszystko każdy podmiot naturalnie ma racje autonomii, nie tylko 
w sensie normatywnym, ale również w formie wyposażenia psychiczne-
go, przejawiającego się w bardzo wcześnie nabytej zdolności do odmowy 
(czyli podmiot rozpoznaje racje w znaczeniu normatywnym i psycholo-
gicznym). Można w tym miejscu abstrahować od tematu głęboko rozu-
mianej wolnej woli, ponieważ – niezależnie od rozstrzygnięcia tej kwe-
stii – racje autonomii mają charakter osobistych dążeń i planów, i istnieją 
przynajmniej na poziomie praktycznym. Być może pojawiają się one jesz-

63 Ibidem, s. 73.
64 C. Sagan, A. Druyan, Cienie zapomnianych przodków. W poszukiwaniu naszej tożsamości, 

tłum. J. Bieroń, Poznań 2000, s. 189.
65 Por. D. Winn, Manipulowanie umysłem, op. cit., s. 66.
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cze przed procesem werbalnego wychowania66. Zatem racje autonomii 
stanowią jedno z istotnych ograniczeń, które można nałożyć na metody 
związane z procesem wychowania i wdrażania cnót. Jest to ograniczenie 
zarówno w sensie faktycznym (racje w sensie wyjaśniającym), jak i norma-
tywnym (racje w sensie uzasadniającym). 

Kolejnym ograniczeniem jest istnienie racji deontycznych. Nagel jest 
uznawany za jednego z najważniejszych współczesnych ich obrońców. 
Rozpoznanie ważności racji deontycznych ma istotne znaczenie w pro-
cesie kształtowania pożądanych cech charakteru – pozwala bowiem zo-
baczyć, że jeśli ktoś jako metody wychowawcze stosuje zastraszanie, dez-
orientowanie, ośmieszanie, naruszanie czyjejś prywatności i pozbawianie 
poczucia własnej wartości, to bez względu na to, jakie przyświecają mu cele 
i jakie głosi ideały, wykorzystując takie metody działania, daje on rację do 
podważenia jego autorytetu. Psychologiczna i moralna samoobrona przed 
niedopuszczalnymi metodami przy wdrażaniu etyki cnót może zacząć się 
od dwóch elementów: 

–  kognitywnego: rozpoznanie faktu, że jest się poddawanym psy-
chologicznym manipulacjom, 

–  moralnego: uświadomienie sobie tego, że poprzez stosowane me-
tody wychowawca łamie zasady związane z racjami deontycznymi. 

66 Warto tu zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę związaną z rozwojem mowy u dziec-
ka. Otóż jednym z jego pierwszych słów jest „nie”. Na pierwszy rzut oka wynika to 
z tego, iż dziecko często słyszy je od rodziców, którzy wyrażają w ten sposób zakaz. 
Jednak ciekawe jest to, że używa ono tego słowa automatycznie w celu wyrażenia 
odmowy (np. zjedzenia zupki), a więc jest to zakaz skierowany wobec innej osoby. 
Wygląda na to, że dziecko w sposób intuicyjny rozumie, iż zakaz rodziców wobec 
podejmowanych przez nie działań może być też zakazem jego samego wobec działań 
innych. Mamy tu więc do czynienia z zaskakującą łatwością psychologicznego „prze-
tłumaczenia” zakazu na odmowę.



222 Rozdział IV

Zatem uznanie prawomocności różnych typów racji zaproponowa-
nych przez Nagela pozwala nałożyć ograniczenia na etykę cnót na kilku 
poziomach.

Od strony teoretycznej:
–  jako baza merytoryczna przy tworzeniu teorii etyki cnót. 
Od strony praktycznej:
–  na poziomie wychowawcy, jako wdrażanie wychowanka do rozpo-

znania różnego typu racji i do nabywania umiejętności znajdowa-
nia pomiędzy nimi właściwego w danej sytuacji „środka”; 

–  na poziomie wychowawcy, jako ograniczenie dopuszczalnych me-
tod i konieczność zbliżenia etyki cnót do modelu niedyrektywnego;

–  na poziomie wychowanka, jako sposób na moralne uzasadnienie 
odmowy uznania autorytetu wychowawcy, jeśli łamie on zasady 
związane z racjami deontycznymi i racjami autonomii.

W obecnych czasach nowe rozumienie cnót, z naciskiem położonym 
na ich kognitywny aspekt, jest szczególnie istotne, ponieważ wraz z roz-
wojem technologii zwiększają się techniczne możliwości przeprowadza-
nia różnego typu manipulacji w rozmaitych sferach życia społecznego67. 
Elementy manipulacji i prania mózgu występują niemal w każdej dziedzi-
nie życia społecznego. Szczególnie powszechne są w sferze ekonomicznej 
(natrętne reklamy) oraz w polityce (odgórnie kierowane „oddolne” ruchy 
społeczne i polityczne). Mając na uwadze współczesne możliwości mani-
pulacji ludzkim umysłem zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbio-
rowym, można stwierdzić, że etyka cnót w dużej mierze powinna skupić 
się na uwrażliwianiu młodego pokolenia na proceder manipulacji oraz 
na uczeniu sposobów bronienia się przed nim. Tego rodzaju manipulacje 
należy odróżnić od metod prania mózgu sensu stricto, ponieważ element 

67 Szczegółowe omówienie nowych problemów, jakie pojawiły się we współczesnym 
świecie, znajduje się w: R.L. Sandler (red.), Ethics and emerging technologies, Boston 
2014.
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zastraszania i niepewności pojawia się tam w sposób subtelny. O takiej 
„słabej” – i przez to trudniejszej do wykrycia – manipulacji pisze Denise 
Winn. Analizując rozmaite techniki manipulacji i prania mózgu, zauważa, 
że wykorzystują one również słabe, drugorzędne bodźce warunkujące – na 
przykład ton głosu. Skuteczność tych metod wzmożona jest przez fakt, 
że odwołują się one do „głębszej emocjonalnej niepewności człowieka”68. 
Właśnie przez to, że tego rodzaju manipulacje dokonywane są w sposób 
łagodniejszy, są trudniejsze do wychwycenia i zwalczenia. Po raz kolejny 
pojawia się tu również problematyka interakcji pomiędzy rozumem i emo-
cjami. Naturalne (w szczególności wśród młodych ludzi) pragnienie walki 
w słusznej sprawie powoduje, że łatwo jest wzbudzić w nich gniew i goto-
wość do różnego typu akcji, obejmujących akty agresji wobec konkuren-
cyjnych grup. Sprawą niezwykle istotną jest więc to, aby – zgodnie z po-
stulatem Arystotelesa – odczuwane emocje były adekwatne do sytuacji, i to 
pod kilkoma względami:

–  powinny mieć adekwatną intensywność. Trudno poddać kontroli 
zwłaszcza długo tłumione emocje. Może to oczywiście mieć swój 
pozytywny wymiar, jak choćby w przypadku powstań wolnościo-
wych przeciwko reżimowi, ale może też przekształcić się w terror 
(jak podczas rewolucji francuskiej lub komunistycznej) lub na 
przykład w szał niszczenia w trakcie ulicznych zamieszek;

–  powinny mieć właściwego adresata w wymiarze kolektywnym i in-
dywidualnym. Łatwo jest wyładować gniew na niewłaściwej osobie 
lub grupie społecznej, czyli szukać tzw. kozła ofiarnego;

–  powinny być ukierunkowane na stałą gotowość sprawdzania, co 
kryje się pod zachęcającym hasłem lub sloganem. Niekoniecznie 
musi to oznaczać podejrzewanie manipulacji, może to być po pro-
stu dążenie do zdobycia rzetelnych informacji w celu odpowied-
niego ustosunkowania się do danego problemu.

68 D. Winn, Manipulowanie umysłem, op. cit., s. 31.
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Wzajemne warunkowanie się emocji i rozumowania będzie omówione 
w dalszej części tego rozdziału. Niezwykle istotne w tym miejscu jest pod-
kreślenie, że zarówno emocje, jak i rozumowanie podatne są na manipula-
cje i inne czynniki zakłócające ich adekwatność. Każdy aspekt życia psy-
chicznego człowieka obarczony jest podatnością na bodźce, które mogą 
prowadzić do błędnych decyzji i sądów. Mimo że taki stan rzeczy nigdy 
nie ulegnie całkowitej zmianie, wydaje się, że jest możliwe chociaż częścio-
we wzmacnianie zarówno emocjonalnej, jak i intelektualnej odporności na 
niepożądane bodźce. Pod tym względem koncepcja Nagela dobrze wpisuje 
się we współczesne, kognitywno-afektywne rozumienie cnoty, a zwłaszcza 
w takie ujęcie, które próbowałoby zbliżyć etykę cnót do modelu niedyrek-
tywnego, który zostanie omówiony poniżej. 

3. Kognitywno-afektywne ujęcie cnoty

3.1. Współczesna etyka cnót a niedyrektywne metody wychowawcze

Na gruncie filozofii polskiej jednym z badaczy broniących etyki cnót 
jest Natasza Szutta, która polemizuje z rozmaitymi zarzutami, podejmując 
próbę wykazania, że są one adekwatne jedynie wobec uproszczonej, beha-
wioralnej wersji etyki cnót. Argumentuje, że krytyka ta jest nieadekwatna 
w przypadku bardziej współczesnej odmiany tego nurtu, obejmującej nie 
tylko elementy behawioralne, ale również kognitywne i afektywne. W swo-
jej polemice analizuje również niedyrektywne metody wychowania moral-
nego, stanowiące pewną konkurencję dla etyki cnót, i wysuwa kilka róż-
nych argumentów w celu wykazania, że metody te są w zasadzie narażone 
na te same zarzuty, co etyka cnót. Zauważa ona, że behawioralne rozumie-
nie cnoty, polegające na utrwalaniu prostych i bezrefleksyjnych nawyków, 
stanowić może jedynie początek edukacji moralnej w najwcześniejszym 
okresie rozwoju wychowanka. Stopniowo jest ono uzupełniane o elemen-
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ty afektywne, odgrywające kluczową rolę w procesie motywacyjnym, oraz 
elementy kognitywne, polegające na uświadamianiu wieloaspektowości 
problematyki moralnej, uczeniu rozsądku i ostrożności oraz powstrzymy-
wania się przed pochopnymi ocenami. Dlatego jeden z głównych zarzu-
tów – utożsamiający wdrażanie cnoty z indoktrynacją – jest według niej 
nieadekwatny. 

Można zgodzić się, że zarzut indoktrynacji rzeczywiście jest osłabiony 
w przypadku afektywno-kognitywnego rozumienia cnoty. Jednak wydaje 
się, że zbyt optymistyczne byłoby stwierdzenie, iż w takim ujęciu w ogóle 
nie ma on zastosowania. Chociaż elementy habituacji są na późniejszym 
etapie życia dziecka uzupełniane o aspekty kognitywne i afektywne, to jed-
nak w początkowym okresie rozwoju uczenie prostych schematów beha-
wioralnych jest podstawą edukacji moralnej. Przede wszystkim rodzi to 
problemy związane ze zjawiskiem wdrukowania. Oprócz tego metody sto-
sowane w pierwszych latach życia dziecka również w późniejszym okresie 
nie zostają całkowicie wyeliminowane. Gdyby tak było, behawioralne rozu-
mienie cnoty przechodziłoby stopniowo w model niedyrektywny, a tak nie 
jest. Nadal kluczową funkcję pełnią takie elementy, jak utrwalanie dyspo-
zycji oraz istotna rola autorytetu. Dlatego uwaga Nataszy Szutty, że zarzut 
indoktrynacji można również zastosować wobec metod niedyrektywnych, 
nie wydaje się trafny. Autorka „odbija” zarzut indoktrynacji, zauważając, 
iż nawet w metodach niedyrektywnych mamy do czynienia z założeniami 
o przewadze określonych wartości moralnych, takich jak otwartość, tole-
rancja, krytycyzm i zaufanie do własnego rozumu – nie jest to zatem wy-
chowanie, które w żaden sposób nie ukierunkowuje wychowanka. Jednak 
jedną z podstawowych cech indoktrynacji jest przyuczanie do bezkry-
tycznego przyjmowania poglądów swoich wychowawców, a wymienione 
przez autorkę wartości promowane przez wychowanie niedyrektywne są 
zaprzeczeniem takiego podejścia. Tak więc chociaż pod względem formal-
nym można uznać, że „ukierunkowywanie” w modelu niedyrektywnym 



226 Rozdział IV

jest również pewnym – najsłabszym z możliwych – cieniem indoktrynacji, 
to jednak niebezpieczeństwo jej wystąpienia jest nieporównywalnie więk-
sze w etyce cnót, ponieważ w każdej jej wersji zaufanie do autorytetu pełni 
istotną funkcję. 

Natasza Szutta zauważa, że „dyrektywne modele wychowania nie mu-
szą gwałcić autonomii wychowanków”69, powołując się na fakt, że cno-
ty mają również wymiar afektywny, „który zakłada identyfikowanie się 
z posiadaną cnotą, radowanie się nią”. Jednak, jak zostało już wspomnia-
ne, relacje pomiędzy cnotami a emocjami są skomplikowane. W pewnych 
sytuacjach wymiar afektywny i identyfikowanie się z daną cnotą może 
nawet stanowić problem i być dodatkowym zarzutem wobec etyki cnót. 
Nieuwzględnienie różnych typów racji i nadmierne identyfikowanie się 
z daną cnotą lub związaną z nią wartością, połączone z zaufaniem do au-
torytetu, zawsze kryją w sobie niebezpieczeństwo fanatyzmu70. W tej 
książce jednak również zwracamy uwagę na to, że postulat nie-indoktry-
nacji oraz stosowania metod absolutnie niedyrektywnych jest niemożli-
wy do zrealizowania. W pewnym stopniu może to wspierać argumentację 
Szutty, jeśli jej krytykę potraktujemy w sposób ogólny – jako argumenty 
wskazujące, że metody niedyrektywne również nie są wolne od wewnętrz-
nych problemów.

Trudności dotyczące całkowicie niedyrektywnych metod polegają 
przede wszystkim na ich obniżonej skuteczności oraz na niemożliwości 
ich pełnego zastosowania, przez co konieczne jest współistnienie tego mo-
delu z przynajmniej pewnymi elementami etyki cnót. Trudność ta zostanie 
skrótowo przestawiona na końcu następnego podrozdziału. 

69 N. Szutta, Wychowanie moralne z perspektywy etyki cnót, op. cit., s. 124.
70 Por. np. wcześniejsze przykłady mówiące o wdrażaniu do lojalności wobec systemu.
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3.2. Kognitywno-afektywne ujęcie cnoty w praktyce

W celu przybliżenia współczesnych metod stosowanych w etyce cnót 
wykraczających poza behawioralne warunkowanie zostanie pokazane, 
w jaki sposób może odbywać się praktyczne wdrażanie cnót w ujęciu ko-
gnitywno-afektywnym. Aprobując bardziej przyziemne podejście w etyce, 
dokonamy tego na przykładzie, który nie będzie zbyt oderwany od rze-
czywistości. Niezwykle interesujące uwagi w tej kwestii prezentuje właśnie 
Natasza Szutta, chociaż niekiedy można polemizować z proponowanymi 
przez nią rozwiązaniami. Zwraca ona uwagę na fakt, że teoretycy etyki cnót 
dostrzegają wartość ukazywania przykładu bohaterów literatury, również 
literatury heroicznej71. Zatem propozycja Szutty wygląda, przynajmniej 
pod pewnymi względami, jak swoiste zatoczenie koła i powrót do korzeni 
europejskiego rozumienia cnoty. Jednak literatura heroiczna jest tylko jed-
ną z możliwych form kształtowania właściwych postaw poprzez świat kul-
tury i choć z pewnością ma walory wychowawcze, to można dyskutować, 
czy jest to najlepsza opcja. Może na przykład pojawić się wątpliwość, czy 
literatura heroiczna (choć spełnia wymogi stawiane przez kulturę wysoką) 
pod względem wychowawczym ma przewagę nad współczesną kulturą po-
pularną, pełniącą istotną funkcję w kształtowaniu umysłów. 

Z uwagi na to, jak wielką rolę odgrywa kultura popularna w dzisiej-
szym świecie i w jak dużym stopniu wpływa ona na wrażliwość i sposób 
myślenia młodych ludzi, zagadnienie to ma duże znaczenie w kontekście 
wychowania i kształtowania charakteru. Pojawia się bowiem pytanie, czy 
kultura popularna może być wartościowa i czy zwykle taka jest – innymi 
słowy, jaką rolę może odgrywać w procesie kształtowania cnót i czy rze-
czywiście jej się to udaje. Pytanie to może się wydawać skomplikowane, 
ponieważ podstawową funkcją kultury popularnej jest jednak rozrywka 
i zapewnienie odpoczynku. Ze względu na ten jej hedoniczny aspekt była 

71 Ibidem.
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ona i nadal jest celem ataków. Spojrzenie historyczne pokazuje, że w prze-
szłości druzgocącej krytyce podlegały pewne elementy kultury niespełnia-
jącej kryteriów bycia „kulturą wysoką”. W bardzo podobny sposób ocenia 
się dzisiaj współczesną popkulturę. Przytoczymy tu krótki fragment dzie-
więtnastowiecznego Poradnika dla Pań, który mówi o szkodliwości czyta-
nia książek: 

Czytanie beletrystyki jest jednym z najbardziej zgubnych nawyków, któ-
rym może oddawać się młoda dama. […] A zatem dla każdej odpowiedzial-
nej matki staje się jasne, że jej córki powinno się bacznie chronić przed 
tym źródłem krzywd i możliwego upadku. Chcemy publicznie i dobitnie 
stwierdzić, że czytanie powieści jest jednym najpowszechniejszych czynni-
ków wywołujących choroby macicy u młodych kobiet72.

Chociaż ów cytat brzmi dzisiaj trochę zabawnie, to warto mieć na 
uwadze, że wielu znanych myślicieli w bardzo podobny sposób ocenia całą 
współczesną kulturę popularną, choć celem ich ataków jest zwykle telewi-
zja i Internet, nieco rzadziej książki73. 

Na to, jak ostra i w jak dużym stopniu niesprawiedliwa jest ta krytyka, 
zwraca uwagę John Fiske: 

Kultura popularna jest sprzeczna, mieni się wieloma przeciwieństwami, 
które wymykają się spod kontroli. Krytycy oskarżający ją o to, że jest na-
zbyt uproszczona, że sprowadza wszystko do najbardziej oczywistych sen-
sów, że zaprzecza wszystkim złożonym subtelnościom całej gęstej materii 
ludzkich uczuć i egzystencji społecznej, mierzą ją niewłaściwymi kryteria-
mi i nie dostrzegają, na czym tak naprawdę polega jej złożoność74.

72 J.H. Kellog, Ladies Guide, Des maines 1882, cyt. za: J. Fiske, Zrozumieć kulturę popular-
ną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010, s. 96–97.

73 Z krytycznym stosunkiem do współczesnej popkultury polemizuję m.in. w recenzji 
książki T. Kozłowskiego; zob. W. Wojtanowska, Wartości w czasie popkultury. Recenzja 
książki T. Kozłowskiego pt. Samotny hulaka. Rzecz o popkulturze ery pop, „Odra”, maj 2014.

74 J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010, s. 124.
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Kultura popularna nie jest homogeniczna i wydaje się, że pomimo swo-
jego hedonicznego wymiaru może odgrywać istotną rolę w procesie kształ-
towania charakteru – literatura i film lub serial w zasadzie każdego rodzaju 
może pełnić podobną funkcję do literatury heroicznej. Poziom artystyczny 
danego dzieła i to, czy może ono zostać zakwalifikowane do tzw. literatu-
ry wysokiej, nie ma w tym kontekście większego znaczenia, istotne jest bo-
wiem ukazanie bohaterów i ich czynów w rozmaitych sytuacjach oraz poka-
zanie roli przyjaźni, odwagi, nonkonformizmu itd. Postaci z popularnych 
książek czy filmów nadają się do tego, aby pełnić funkcję wzorców z tego 
względu, że widz lub czytelnik łatwo nawiązuje więź emocjonalną z bohate-
rem i wydaje się, że przynajmniej w jakimś stopniu w naturalny sposób bę-
dzie chciał go naśladować w podobnych sytuacjach. Współcześni bohatero-
wie są zwykle obdarzeni ludzkimi cechami – czyli mają nie tylko zalety, ale 
też słabości, przez co wydają się bliscy i jest możliwe emocjonalne identy-
fikowanie się z nimi75. To, że popularna literatura młodzieżowa może mieć 
większe walory wychowawcze niż na przykład dzieła Szekspira lub poematy 
heroiczne, tak naprawdę powinno napawać optymizmem, ponieważ jej ce-
chą charakterystyczną jest posiadanie szerokiego kręgu odbiorców.

Z powyższych przykładów wyłania się jednak pewien problem moral-
ny – nawiązanie więzi emocjonalnej z bohaterem książki lub filmu wytwa-
rza sytuację, w której pewne treści mają wpływać na emocjonalne dyspozy-
cje określonych osób, i być może nie zawsze dzieje się to w sposób w pełni 
uświadomiony. Jak już wcześniej wspomniano, jest to związane z nieusu-
walnym konfliktem, który istnieje w samej naturze moralności i relacji 
międzyludzkich. Ponieważ takie elementy, jak manipulacja lub metody 
bazujące na modelu behawioralnym trzeba ocenić negatywnie pod wzglę-
dem moralnym, należy zawsze zastanowić się, czy ich występowanie jest 

75 To, że bohaterowie godni naśladowania mogą mieć słabości, nie oznacza oczywiście, 
że mogą mieć jakiekolwiek wady. Istnieje bowiem szereg cech, które dyskwalifikowa-
łyby postać jako wzorzec. 
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zminimalizowane w tak dużym stopniu, jak to tylko możliwe. Po raz ko-
lejny pojawia się tu paradoks polegający na tym, że próby wprowadzenia 
całkowitego kierowania się metodami niedyrektywnymi, które w sposób 
skrajny miałyby na celu wyeliminowanie efektu manipulacji czy indoktry-
nacji, musiałyby skończyć się „platońskim”, totalitarnym zakazem propa-
gowania literatury lub innej formy kultury wpływającej na ludzkie umysły. 
Postulat absolutnej nieingerencji skończyłby się zatem absolutną kontrolą 
umysłów przez system władzy. To pokazuje, że nie mogą się powieść pró-
by całkowitego zastosowania tego postulatu, a problem istniejący w samym 
wnętrzu moralności można jedynie łagodzić.

W kontekście zagadnienia kształtowania umysłów przez literaturę 
można dodać, że w proponowanym tu ujęciu, akcentującym znaczenie od-
wagi, nonkonformizmu i zdolności do krytycznego myślenia, nie mogą 
mieć waloru wychowawczego księgi, którym w określonej wspólnocie 
nadano status świętości (np. Koran). Problemem jednak nie jest ich ist-
nienie, tylko nadawany im, utrwalany i wzmacniany status moralnej nie-
omylności. Status świętości spleciony jest z gloryfikacją posłuszeństwa 
i bezkrytycznej aprobaty napisanego tekstu, zatem hamuje postęp moralny 
i rozwój naturalnego potencjału moralnego człowieka. Księgi takie mogą 
jednak pełnić pozytywną funkcję i przyczynić się do rozwoju moralnego 
i intelektualnego, jeśli potraktowane zostaną jako zbiory archetypów in-
formujących o naturze człowieka, o jego pragnieniach, potrzebach, słabo-
ściach i możliwościach. Temat ten, w powiązaniu z Nagelowską typologią 
racji, został przeze mnie szerzej rozwinięty w innej publikacji76.

Z powyższych przykładów ilustrujących zagadnienie praktycznego sto-
sowania kognitywno-afektywnego ujęcia cnoty wyłania się problematyka za-
wiłych relacji pomiędzy sferą emocjonalną i intelektualną wraz z elementami 
ich współzależności. Poniżej ten temat zostanie omówiony nieco szerzej.

76 W. Wojtanowska, Próba analizy typologii racji Thomasa Nagela z uwzględnieniem kategorii 
archetypu, „Logos i Ethos” 2018, nr 2, s. 121–139.
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4. Emocje i umysł ucieleśniony

4.1. Emocje w koncepcji cnoty Arystotelesa i Kanta

Problematyka emocji stanowi element rozważań dotyczących roli 
odkryć nauk empirycznych w filozofii moralnej. Poświęcenie jej osob-
nego podrozdziału wynika z jej dużego znaczenia i szerokiego zakresu, 
a także stąd, że zagadnienie emocji, uczuć i pragnień oraz ich roli w etyce 
było obecne już od samego początku myśli filozoficznej. Pojawia się ono 
również w pracach Arystotelesa i Kanta, którzy obszernie pisali o cnocie. 
Przedstawimy pokrótce główne idee składające się na poglądy obu filozo-
fów na rolę uczuć, a potem pokażemy, jakie światło rzucają na to zagadnie-
nie najnowsze badania i jakie to ma znaczenie zarówno dla etyki cnót, jak 
i dla różnych aspektów koncepcji Nagela. 

Jedną z podstawowych różnic w pojmowaniu cnoty przez Kanta 
i Arystotelesa jest to, że dla Kanta polega ona na postępowaniu niezależ-
nie od skłonności i pragnień, a działanie jest prawdziwie cnotliwe jedynie 
wówczas, gdy w danej sytuacji system motywacyjny nie zostaje zakłóco-
ny przez radość z dokonania właściwego czynu. W praktyce oznacza to, że 
działanie może być uznane za cnotliwe tylko wtedy, kiedy w systemie mo-
tywacyjnym emocje i pragnienia nie odgrywają żadnej roli: „Postępowanie 
z obowiązku ma całkowicie wyłączać wpływ skłonności”77. Natomiast 
w przypadku filozofii Arystotelesa widoczny jest ścisły związek między 
działaniem a odpowiadającymi mu emocjami, a człowiek w pełni cnotliwy 
odczuwa radość i przyjemność z cnotliwego działania. 

Jednak kilka kwestii wymaga uściślenia. Arystoteles zaznacza, że nie 
wszystkie cnoty charakteryzują się tym, iż działanie według nich sprawia 
przyjemność78. Ponadto powierzchowne rozumienie etyki cnót w ujęciu 

77 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wattenberg, Warszawa 1984, s. 21. 
78 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2012, ks. III, 

1104b.
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Kanta i Arystotelesa mogłoby sugerować, że u Kanta cnotliwe działanie 
jest wynikiem wysiłków zmierzających do tego, aby postępować niezależ-
nie od naturalnych skłonności, podczas gdy u Arystotelesa podkreśla się 
harmonię nie tylko w odniesieniu do poszczególnych cnót, ale również 
do wszystkich elementów w systemie motywacyjnym. Jednak według 
Arystotelesa, działanie cnotliwe jest naturalne w sensie „drugiej” natu-
ry dzięki systematycznym wysiłkom – dopiero wówczas można mówić 
o prawdziwej cnocie79. Tak więc również u Arystotelesa pojawia się ele-
ment zmagania ze sobą, tylko że idealny efekt finalny jest już owej walki 
pozbawiony, ponieważ jest to stan osiągnięcia owej „drugiej” natury.

W związku z tym, paradoksalnie, w niektórych sytuacjach to ujęcie 
Kantowskie jest bardziej zgodne z codziennym doświadczeniem, ponieważ 
ludzie zwykle doświadczają pewnego dyskomfortu w sytuacjach, w któ-
rych decydują się postąpić według tego, co uważają za słuszne. Arystoteles 
takich ludzi nie nazwie cnotliwymi, co najwyżej mógłby się zgodzić, że 
znajdują się oni dopiero na drodze do cnoty – więc przynajmniej pod tym 
względem to Kant wydaje się mniej wymagający i bardziej rozumiejący 
trudną naturę człowieka. Podajmy przykład z życia codziennego: ustępo-
wanie miejsca starszym osobom w zatłoczonym autobusie. Osobie zwal-
niającej siedzenie zawsze towarzyszy mniejszy lub większy dyskomfort 
fizyczny (w zależności od stopnia zatłoczenia oraz własnej kondycji fizycz-
nej). Ponieważ sfera fizyczna i psychiczna są ze sobą ściśle związane, nie-
możliwe jest, aby nie odczuwać przynajmniej w pewnym stopniu dyskom-
fortu psychicznego. Można próbować tłumaczyć sobie, że to odczucie jest 
jedynie skutkiem ubocznym i nie należy ono do istoty czynu – ustąpienie 
miejsca samo w sobie powoduje radość osoby cnotliwej. Jednak wydaje się, 

79 Ibidem, 114b – zob. o dzielności etycznej wrodzonej i w znaczeniu właściwym.
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że owa przykrość jest tak ściśle związana z tego rodzaju czynem, iż rozwią-
zanie to jest raczej wybiegiem niż faktycznym uniknięciem problemu80. 

Jeszcze klarowniejsza sytuacja występuje w przypadku odwagi, jeśli ro-
zumiemy ją jako działanie w słusznej sprawie wbrew odczuwanemu stra-
chowi będącemu wynikiem adekwatnego rozpoznania niebezpieczeństwa. 
Tutaj strach jest koniecznym elementem odwagi, ponieważ bez niego nie 
mamy do czynienia z odwagą, tylko z brawurą lub lekkomyślnością. Jest 
to również przykład sytuacji ukazującej skomplikowane relacje między 
emocjami a rozumem w kontekście cnót. Chociaż w przypadku działań 
odważnych dochodzi do postępowania wbrew odczuwanej emocji, to nie 
oznacza to, że w modelowej sytuacji emocja ta jest ślepa, nieadekwatna lub 
że powinna zostać zlikwidowana. Wręcz przeciwnie, odwaga najlepiej bę-
dzie zrealizowana wtedy, gdy emocja strachu jest kognitywnie uzasadnio-
na, adekwatna i gdy trwa przez cały czas, w którym realizowane jest dzia-
łanie odważne. Pozwala ona bowiem realnie oceniać niebezpieczeństwo 
oraz równoważyć racje przemawiające za podjęciem działania odważnego. 
Strach, oprócz tego, że pomaga rzeczowo ocenić czyjeś siły, jeśli jest ade-
kwatny do sytuacji, stanowi dodatkową podpowiedź, czy zasadne jest pod-
jęcie działania odważnego, czy też nie. Zatem również przykrość związana 
z odczuciem strachu jest wpisana w istotę działania opartego na tej cnocie. 
W rozważaniach Arystotelesa myśl ta wyrażona jest w następujący sposób: 
„Człowiek mężny jest nieustraszony w tym stopniu, w jakim nim człowiek 
być może. Będzie się więc wprawdzie bał rzeczy wspomnianego rodzaju, 
będzie się jednak zgodnie z nakazami obowiązku i rozumu na nie narażał 
ze względu na to, co jest moralnie piękne”81.

Powyższy przykład świadczy o tym, że kwestia współistnienia czynu 
z elementami przyjemności lub przykrości jest skomplikowana i powinna 

80 Problem ten został przez mnie omówiony w: W. Wojtanowska, John McDowell’s theory 
of moral sensibility, „Logos i Ethos” 2016, nr 1, s. 73–85.

81 Arystoteles, Etyka nikomachejska, op. cit., ks. III, 1115b.
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być rozważana indywidualnie, w zależności od sytuacji i rodzaju cnoty. Nie 
jest możliwe, aby opowiedzieć się jednoznacznie po stronie Arystotelesa 
lub Kanta. Ponadto Arystoteles nie był w tej kwestii całkowicie ortodoksyj-
ny, dlatego trudno jest wyrokować, na ile zgodziłby się ze stwierdzeniem, 
że jest ona na tyle złożona, iż należy ją rozważać indywidualnie. Być może 
byłby jedynie skłonny traktować sytuację działania cnotliwego, któremu 
towarzyszy przykrość, jako wyjątek od reguły. Wydaje się jednak, że po-
traktowanie tej kwestii indywidualnie – w zależności od rodzaju cnoty i sy-
tuacji – jest rozsądniejsze, ponieważ jeśli zgodzimy się z tym, że niektóre 
cnoty mogą zawierać w sobie konieczny element przykrości, to powstaje 
pytanie, o jakie cnoty (i ewentualnie o jakie sytuacje) chodzi. 

To, że różne cnoty mogą podlegać odmiennym uwarunkowaniom 
i funkcjonować według innych zasad, zauważają współcześni teoretycy 
etyki cnót – na przykład Kwame Anthony Appiach, w nieco szerszym kon-
tekście niż kwestia emocji, zaznacza, że „nie powinniśmy zakładać, że każ-
da cnota funkcjonuje w podobny sposób”82. Dostrzeżenie różnorodności 
cnót na tym głębszym poziomie wydaje się niezbędne, by oddać sprawie-
dliwość złożoności tej problematyki.

4.2. Fałszywa dychotomia

Jeśli chodzi o relacje pomiędzy rozumem i emocjami83, to tradycja 
kantowska jest z jednej strony kontrastowana z arystotelesowską, jak to 
82 Zob. np. „[…] we shouldn’t assume that every virtue functions in pretty much the 

same way”; K.A. Appiach, Experiments in Ethics, London 2008, s. 67.
83 Ze względu na ramy pracy w tym miejscu nie będą analizowane subtelne rozróżnienia 

terminologiczne takich pojęć, jak emocje, uczucia, afekty. W różnych naukach do-
konuje się także podziałów w obrębie samych emocji. Definicja, którą przyjęto tutaj, 
ujmuje je sposób intuicyjny i zgodny z językiem naturalnym. Wśród badaczy nie ma 
konsensusu co do różnic znaczeniowych np. pomiędzy emocjami a uczuciami, jak 
też nie ma zgody co do definicji samych emocji. Niektóre koncepcje skłaniają się ku 
podkreślaniu fizjologicznych podstaw emocji – np. A. Damasio emocje rozumie 
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zostało przedstawione powyżej, a z drugiej strony – z myślą Humowską84. 
Przyjmiemy tu względnie niekontrowersyjną definicję emocji, która jed-
nocześnie jest na tyle rozbudowana, że pozwala uchwycić ich złożony cha-
rakter:

1) Emocja spowodowana jest zazwyczaj przez świadome lub nieświadome 
wartościowanie przez podmiot jakiegoś zdarzenia jako istotnego dla jakiejś 
ważnej dla niego sprawy (concern); emocja odczuwana jest jako pozytyw-
na, jeżeli zdarzenie sprzyja tej sprawie, a jako negatywna, jeżeli ją utrudnia. 
2) Rdzeniem emocji jest gotowość do działania i podsuwanie (prompting) 
planów; konkretna emocja nadaje priorytet jednemu lub kilku rodzajom 
działania, narzucając poczucie ich pilności […]. 3) Konkretna emocja jest 
zazwyczaj doznawana jako odrębny typ stanu umysłowego, któremu nie-
kiedy towarzyszą lub następują po nim zmiany somatyczne, akty ekspresji 
i działania85.

Rola emocji w poznaniu i rozumowaniu jest jednym z aspektów szer-
szego zagadnienia, jakim jest rozpoznanie nieadekwatności postrzegania 
umysłu na wzór kartezjańskiej res cogitans. Z tą zmianą wiąże się coraz więk-
sze znaczenie koncepcji tzw. umysłu ucieleśnionego, w której kładzie się 
nacisk na to, że „umysł ludzki jest na najgłębszym poziomie kształtowany 
przez wzajemne połączenia z ciałem i przez niepodzielną naturę ludzkich 

jako reakcje cielesne, a uczucia jako bardziej rozwinięte, nadbudowane na nich 
procesy, będące percepcją stanów ciała. Zespolone emocje i uczucia tworzą afek-
ty; zob. A. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg, tłum. 
J. Szczepański, Poznań 2005. Inne ujęcia emocji natomiast kładą nacisk na ich stronę 
kognitywną i wartościującą – tak jest np. w koncepcji M. Nussbaum.

84 Warto wspomnieć, że P. Railton, mierząc się z zadaniem poszukiwania podobieństw 
pomiędzy Humem i Kantem, dostrzegł, że u tego drugiego u podstaw moralności 
znajduje się szacunek dla prawa, który, jak podkreśla badacz, mimo wszystko jest 
rodzajem uczucia. Zob. P. Railton, Normative force and normative freedom: Hume and 
Kant, w: J. Dancy (red.), Normativity, Oxford 2000, s. 1–33.

85 K. Oatley, M.J. Jenkins (red.), Zrozumieć emocje, tłum. J. Radzicki, J. Suchecki, 
Warszawa 2003.
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procesów zmysłowych i ruchowych”86. O tym, w jaki sposób „przeróżne 
aspekty naszego cielesnego doświadczenia przyczyniają się do formowania 
naszej konceptualizacji oraz rozumowania”87, pisze między innymi Mark 
Johnson. W książce Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego ubolewa 
nad „naskórkową, odcieleśnioną wizją umysłu, myśli i języka”88 i wzboga-
ca problematykę umysłu ucieleśnionego o dodatkowe elementy (takie jak 
szeroko rozumiana perspektywa estetyki rozumienia). Johnson wymienia 
kilka tradycyjnych poglądów, które wyrządziły w omawianej dziedzinie 
najwięcej szkód. Trzy z nich w sposób ścisły dotyczą omawianych tu zagad-
nień: „Najgrubsze i najbardziej szkodliwe nieporozumienia w tym wzglę-
dzie to następujące tezy: 1) umysł jest odcieleśniony; 2) myślenie nie sty-
ka się z czuciem; 3) czucia nie są częścią znaczenia i wiedzy”89. Do zmiany 
sposobu myślenia o człowieku przyczyniły się między innymi najnowsze 
badania, które uświadomiły nam, że różnice pomiędzy umysłem ludzkim 
i zwierzęcym są mniejsze, niż przypuszczano. Dzięki rozwojowi różnych 
nauk empirycznych poszerzyła się wiedza o mechanizmach funkcjonowa-
nia mózgu, przez co nastąpiło swoiste zbliżenie człowieka do zwierzęcia 
i zwierzęcia do człowieka. W tym sensie dzięki nauce częściowo zasypana 
została przepaść pomiędzy światem zwierzęcym i światem ludzkim90.

86 V.S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi mózg?, 
tłum. A. i M. Binderowie, E. Józefowicz, Warszawa 2012, s. 162.

87 M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, tłum. J. Płuciennik, Łódź 
2015, s. 9.

88 Ibidem, s. 10.
89 Ibidem, s. 11. Zob. również G. Lakoff, Women, fire and dangerous things. What categoriza-

tion reveals about the mind, Chicago 1987, s. 9.
90 Zob. np. P. Godfrey-Smith, Inne umysły. Ośmiornice i prapoczątki świadomości, tłum. 

M. Adamiec-Siemiątkowski, Kraków 2018, s. 10n. Warto zauważyć, że doszło tu-
taj do specyficznego „zatoczenia koła”, ponieważ pod względem bliskości, a nawet 
jedności człowieka i zwierząt nastąpił powrót do tego sposobu myślenia, jaki był 
charakterystyczny dla wczesnego etapu historii, mianowicie myślenia mitologiczne-
go, w którym nie było „bariery jakościowej” pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem: 
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Można tu poczynić pewną dygresję, która pozwoli dostrzec dodatko-
wy aspekt tej kwestii. Nagel słynie między innymi z tego, że jest sympa-
tykiem panpsychizmu będącego próbą odnalezienia jedności lub chociaż 
jakiegoś połączenia między tym, co cielesne, i tym, co mentalne, w sposób, 
który pozwoliłby uniknąć zarówno redukcjonizmu, jak i dualizmu. Nie 
można twierdzić, że wykonał on jakikolwiek ruch w kierunku rozwinię-
cia koncepcji umysłu ucieleśnionego w rozumieniu Johnsona. Natomiast 
można uznać, że podjął on wysiłek przezwyciężenia kartezjańskiego du-
alizmu, próbując opisać relacje pomiędzy umysłem i ciałem na możliwie 
najgłębszym poziomie. Zatem poglądy Nagela i Johnsona są podobne 
przynajmniej pod jednym względem – Nagel również usiłuje wyjść poza 
krytykowane przez Johnsona powierzchowne spojrzenie na kwestię umy-
słu i sięgnąć do tego, co leży głębiej, nawet jeśli jego rozważania mają cha-
rakter bardziej metafizyczny, natomiast Johnsona – biologiczny oraz es-
tetyczny. Jednak wydaje się, że te perspektywy nie wykluczają się, tylko 
podejmują ten sam problem od innej strony.

Warto również zwrócić uwagę, że umysł jest nie tylko zakorzeniony 
w biologii, ale i w kulturze. Jest również k s z t a ł t o w a n y  zarówno przez 
środowisko biologiczne, jak i kulturowe. Zatem, chociaż stosujemy tu 
skróconą nazwę „umysł ucieleśniony”, to za Mateuszem Hoholem mamy 
na myśli „umysł ucieleśniony oraz osadzony w kulturze i interakcjach spo-
łecznych”91. Jednocześnie kultura nie może być traktowana jako zaprze-
czenie biologii, ponieważ, jak zauważa Wojciech J. Burszta, „wywodzi się 
[ona] z biologicznych, środowiskowych, psychicznych i historycznych ele-

„Charakterystyczną cechą mitologicznego stosunku do zwierząt wydaje się widzenie 
w nich istot na tyle nam bliskich, że w zasadzie stanowiących jedność z człowiekiem”; 
J. Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji czło-
wiek–zwierzę, Lublin 2008, s. 26.

91 M. Hohol, Wyjaśnić umysł, op. cit., s. 126.
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mentów ludzkiej egzystencji”92. W związku z tym jest zrozumiałe, że przy-
najmniej pewne aspekty antropologii kulturowej są istotną częścią nauk 
kognitywnych93. 

Obecnie staje się coraz bardziej widoczne nie tylko to, że rola emocji 
była przez wiele stuleci niedoceniana, ale również to, że samo pojmowanie 
emocji i rozumu powinno ulec zmianie. Jednym z dylematów, które powin-
ny zostać przeformułowane i przynajmniej w pewnym stopniu pozbawio-
ne swojej ostrości, jest spór pomiędzy tradycją emotywistyczną oraz racjo-
nalistyczną, którego jedną z odsłon jest rozbieżność pomiędzy Humowską 
a Kantowską wizją człowieka i moralności. Jest to spór, który ma szerszy 
wymiar, obejmuje bowiem również problematykę epistemologiczną i dy-
lemat, czy pierwszeństwo (oraz „ostatnie słowo”) należy się zmysłom czy 
rozumowi. Dlatego warto tutaj przytoczyć słowa Małgorzaty Czarnockiej, 
które choć dotyczą rozważań epistemologicznych, trafnie opisują również 
tendencję do skrajnych stanowisk w metaetyce i psychologii moralnej: 

W sporze o źródła wiedzy, podobnie jak w innych sporach filozoficznych, 
na długo przywiązano się do rozstrzygnięć skrajnych. Przestrzeń rozwią-
zań sporu zamykano pomiędzy wzajemnie przeciwstawnymi stanowiska-
mi empiryzmu i racjonalizmu, a wszelkie kompromisy względem jednego 
z tych dwóch rozwiązań uznawano za połączenia eklektyczne i wewnętrz-
nie niespójne. Czystość wizji przedkładano nad jej adekwatność. Schemat: 
albo rozum albo zmysły na długo zawładnął dyskusjami nad naturą pozna-
nia aż do Kanta, wyjaławiając je i ograniczając pole widzenia także w filo-
zofii pokantowskiej. Teza o epistemicznym uprzywilejowaniu jednego 

92 W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 41. Jest 
to jeden z punktów szerokiej i w miarę niekontrowersyjnej definicji kultury, którą 
Burszta analizuje w odniesieniu do publikacji Man and His Works M. Herskovitsa.

93 Kultura jako taka jest pojęciem złożonym i wieloznacznym, natomiast w kontekście 
rozważań etycznych istotna jest jej część ideowa, do której należą normy wyznaczają-
ce „ideały (reguły) właściwego zachowywania się w danych sytuacjach i w odniesieniu 
do innych jednostek”; W. Burszta, Antropologia kultury, op. cit., s. 50. 
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wybranego źródła funkcjonowała przeważnie jako dogmat, nawet jako 
przesąd94.

W tym samym duchu wypowiada się wspomniany powyżej Johnson, 
zauważając, że wiele istotnych idei i pojęć występujących zarówno w my-
śli potocznej, jak i w dominujących teoriach etycznych opartych jest na 
kilku podstawowych błędnych założeniach. Johnson podsumowuje je 
jako „błędną psychologię, błędną metafizykę, błędną epistemologię i błęd-
ną teorię języka”95. Założenia leżące u podstaw owego błędnego poglądu 
streszcza on następująco: 

Ludzie mają podwójną naturę, częściowo cielesną, częściowo mentalną. 
[…] Jest głębokie napięcie pomiędzy aspektem cielesnym i mentalnym, 
ponieważ pragnienia i namiętności związane z ciałem nie są wewnętrznie 
racjonalne. […] Rozum kieruje wolą poprzez nadawanie praw moralnych – 
praw, które określają, które akty są moralnie zakazane, które są wymagane, 
i które są dozwolone. Uniwersalny rozum nie tylko jest źródłem wszyst-
kich praw moralnych, ale też mówi, jak zastosować te zasady do konkret-
nych sytuacji96.

Taka uproszczona, schematyczna wizja życia psychicznego człowieka 
pomija wiele elementów, które biorą udział w rozumowaniu praktycznym, 
w tym moralnym – na przykład ignorują rolę wyobraźni97.

94 M. Czarnocka, Natura prawdy a wiedza bez założeń, w: A. Motycka (red.), Wiedza a za-
łożeniowość, Warszawa 1999, s. 60.

95 M. Johnson, Moral imagination. Implications of cognitive science for ethics, op. cit., s. 5.
96 Ibidem, s. 7.
97 O tym, jak wielkie szkody w psychice człowieka i w postrzeganiu jego własnej cie-

lesności poczynił dualizm, można się przekonać również przy okazji czytania róż-
nych tekstów filozoficznych. Takie posępne postrzeganie własnej cielesności do-
brze ilustruje następujący fragment: „Dla współczesnego człowieka ciało ciągle 
stanowi wyzwanie. Z jednej strony jest mu niezwykle bliskie, a z drugiej – obce. […] 
Niewątpliwie, biorąc pod uwagę intelektualną tradycję Zachodu, taki stosunek do cia-
ła jest uzasadniony, a wyznaczają go ramy dualistycznego myślenia. Odziedziczone 
po Platonie i Kartezjuszu rozdzielenie duszy (myśli) i ciała jest nadal aktualne. Ciągle 
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Błąd pojawia się prawdopodobnie nie tylko w momencie pytania 
o pierwszeństwo: rozum czy zmysły?, rozum czy uczucia?98, lecz już wte-
dy, gdy wyodrębnione zostają pewne aspekty ludzkiego umysłu – rozum, 
zmysły, uczucia, pragnienia, i formułuje się pytanie o ich relacje w taki spo-
sób, jakby faktycznie były one od siebie oddzielone i pierwotnie niezależ-
ne, a ich wzajemne oddziaływanie miałoby charakter wtórny. Tymczasem 
najnowsze badania z zakresu psychologii, filozofii umysłu czy kognity-
wistyki potwierdzają, że całkowity rozdział rozumu, zmysłów, pragnień 
i uczuć jest iluzją99 – można rzec, za Józefem Niżnikiem, „swoistą uzurpa-
cją rozumu”, która jest wynikiem rozstrzygnięć pojęciowych sprzed wielu 
wieków100. W starożytnej Grecji nie tylko gloryfikowano sferę racjonalną 
i podkreślano jej wyższość nad sferą emocjonalną, ale również akcentowa-

bowiem dystansujemy się wobec własnego ciała, patrzymy na nie z boku, oceniamy 
z zewnątrz. Jednak mimo usilnych starań nie jesteśmy w stanie wyrwać się z objęć 
cielesności”; I. Stachowska, Etyczne dylematy doświadczenia cielesności jako sytuacji gra-
nicznej, w: D. Probucka (red.) Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007, s. 390.

98 Problem nieadekwatności dotychczasowych kategorii i utartych schematów oraz 
konieczność pogodzenia racjonalizmu i empiryzmu jest dostrzegany z perspektywy 
różnych stanowisk. Zob. np. „Spory toczone przez filozofów o orientacji empiry-
stycznej w pierwszej połowie XX wielu doprowadziły refleksję etyczną do pozycji 
skrajnie antyracjonalistycznych, nie dając jednocześnie żadnych alternatywnych roz-
wiązań […]. W takiej sytuacji etyka skazana została na jałowość teoretyczną i przy-
pisać jej można było jedynie funkcje perswazyjne”; M. Pietrzak, Zagadnienia empi-
rycznych podstaw etyki. Studium krytyczne metaetyki posthume’owskiej, Opole 2012, s. 9. 
Pietrzak zastanawia się nad sposobem wyjścia z tego impasu i dochodzi do wniosku, 
że konieczna jest radykalna zmiana w sposobie myślenia. Zastanawia się nad tym, 
„czy możliwa jest taka modyfikacja podstawowych założeń empiryzmu, przy której 
pojęcia i prawdy moralne nie musiałyby pozostawać pozbawione empirycznej treści 
i przedmiotowego odniesienia do zjawisk moralnych”, i dochodzi do następujące-
go wniosku: „Sądzę, że aby stało się to możliwe, konieczne jest uwolnienie refleksji 
etycznej z gorsetu krępujących ją kategorii filozoficznych”; ibidem, s. 10. 

99 Zob. np. A. Damasio, Błąd Kartezjusza, tłum. M. Karpiński, Poznań 2011. 
100 J. Niżnik, Uczucie jako wiedza, w: A. Motycka (red.), Wiedza a uczucia, Warszawa 2003, 

s. 118–119.
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no odrębność obu sfer umysłu, co zaważyło na całym późniejszym trak-
towaniu problemów filozoficznych i niewątpliwie przyczyniło się do in-
nych ostrych podziałów i problematycznych dychotomii101. Małgorzata 
Czarnocka zauważa: 

Według Greków rozum pozostaje samoistny, suwerenny. Funkcjonuje on 
zupełnie niezależnie od pozostałych przejawów człowieczeństwa – od zmy-
słów, od namiętności, emocji, odczuć estetycznych, od sfery moralności. 
Ta myśl, wiążąca podmiot poznania z bezcielesną, rozumną naturą czło-
wieka, nadała piętno filozofii świata zachodniego aż po współczesność102. 

Jak podkreślają Stanley I. Greenspan i Beryl L. Benderly, najnowsze 
badania w takich dziedzinach, jak zachowania niemowląt czy neurologia 
„ujawniają zdumiewające szczeliny w tych tradycyjnych przekonaniach”103. 
Mimo to, w dalszym ciągu Daniel Goleman i wielu innych badaczy „za-
chowuje historyczną dychotomię pomiędzy poznaniem a uczuciem”104. 
Greenspan i Benderly upatrują jednej z przyczyn tej sytuacji w zbyt małej 
liczbie dotychczasowych badań nad wzajemnymi zależnościami i współ-
pracą pomiędzy emocjami a inteligencją w najwcześniejszym etapie rozwo-
ju człowieka. Jednocześnie zwracają uwagę, że jedną z głównych ról emocji 
jest koordynowanie wielu funkcji umysłu, również tych o charakterze po-
znawczym. Tak naprawdę u m o ż l i w i a j ą one myślenie, a doświadczenia 
emocjonalne wpływają na strukturę mózgu105.

Badacze ci opisali, w jaki sposób od najwcześniejszych chwil dziecka 
emocje są skorelowane z systemem poznawczym – pokazane zostało na 
przykład, jak to się dzieje, że mają one wpływ na rozumienie związków ma-

101 Por. S.I. Greenspan, B.L. Benderly, Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji, 
tłum. M. Koraszewska, Poznań 2000, s. 10.

102 M. Czarnocka, Uczucia a rozum w poznaniu, w: A. Motycka (red.), Wiedza a uczucia, 
op. cit., s. 166.

103 Ibidem.
104 Ibidem, s. 15.
105 Ibidem, s. 15–17.
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tematycznych106. W późniejszym okresie, „[…] chociaż czas i przestrzeń 
przyjmują w końcu obiektywne parametry, element emocjonalny jest cią-
gle obecny”107. Autorzy nazywają to zjawisko „podwójnym kodem” – pole-
ga ono na połączeniu każdego doświadczenia fizycznego z emocjonalnym 
korelatem. Ponadto emocjonalne koordynowanie doświadczeń „dzięki 
ustanowieniu znaczenia i ważności wspiera rozwój logiki”108. Sytuacja ta 
dotyczy więc nie tylko konkretnych, fizycznych doświadczeń, ale także 
uogólnień i abstrakcji dotyczących różnych sfer rzeczywistości – zarówno 
w odniesieniu do całkowicie abstrakcyjnej matematyki, jak i rozumowania 
praktycznego, które wymaga z jednej strony umiejętności odnalezienia się 
w konkretnej sytuacji, a z drugiej rozumienia pojęć abstrakcyjnych, takich 
jak sprawiedliwość czy miłosierdzie. Wynika z tego, że 

[…] wspólne pochodzenie emocji i intelektu wymaga pojęcia inteligencji, 
które integruje umysłowe procesy – tradycyjnie opisywane jako poznaw-
cze – i te jakości, które były opisywane jako emocjonalne, z poczuciem „ja” 
czy ego, świadomością rzeczywistości, sumieniem, zdolnością do refleksji 
i tym podobne. Najważniejsze zdolności mózgu są zakorzenione w emo-
cjonalnych doświadczeniach bardzo wczesnego życia – jeszcze przed świa-
domym czy nieświadomym przyswajaniem symboli109.

Coraz częściej podkreśla się powiązanie emocji z kategorią ważności, 
w której zawiera się element subiektywny (ważność dla nas), jak i obiek-
tywny (świadomość obiektywnej istotności). Zbigniew Zaborowski pisze: 
„Emocje tworzy się wówczas, gdy funkcjonujemy w warunkach ważnych 
z punktu widzenia naszych potrzeb, gdy realizujemy istotne cele i zadania 
i gdy nasze sądy i oceny wymagają wzmocnienia bądź podbudowy silniej-

106 Ibidem, s. 30.
107 Ibidem, s. 31.
108 Ibidem, s. 32–33.
109 Ibidem, s. 54.
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szej i trwalszej niż doraźne myśli i wyobrażenia”110. Problematyka emocji 
została doceniona pod względem formalnym w tym sensie, że dostrzega się 
już istotną rolę, jaką emocje odgrywają w życiu psychicznym i w związku 
z tym lawinowo rośnie liczba publikacji na ten temat. Jednocześnie można 
zauważyć, z jakim trudem przełamywany jest tradycyjny sposób ujmowania 
emocji jako elementu podrzędnego, nad którym należy przede wszystkim 
„panować”. Przykładem takiego podejścia jest książka Daniela Golemana 
Inteligencja emocjonalna111. Autor konsekwentnie posługuje się w niej języ-
kiem, który odzwierciedla traktowanie emocji „po macoszemu”, to znaczy 
jako elementów psychicznych gorszej, słabszej kategorii. Konsekwentnie 
używa on „klasycznych” terminów: panować nad emocjami, kontrolować 
emocje, trzymać emocje w ryzach, tłumić popędliwość, okiełznać emocje, 
zaprzęgnąć je w służbę itd. Ten sposób mówienia nie jest przypadkowy, bo 
odzwierciedla wielowiekowy sposób myślenia o emocjach, który jest tak 
głęboko zakorzeniony w umysłach ludzi, że znalezienie innych słów okre-
ślających wzajemne współdziałanie wyabstrahowanych emocji i ratio staje 
się wyzwaniem. Pojawia się wprawdzie u Golemana zwrot „równoważyć 
emocje”, ale próżno szukać innych sformułowań, które oznaczałyby fak-
tyczne docenienie roli emocji w życiu psychicznym człowieka. Używane 
przez autora zwroty są werbalnym wyrazem postawy, którą można nazwać 
„syndromem woźnicy”. Sformułowania te pokazują, jak trudno wyzbyć się 
nawyków myślowych, które ukształtowane zostały wiele stuleci temu i na-
dal wyznaczają sposób podejścia do tego zagadnienia, pomimo wzrastają-
cej wiedzy o jego nieadekwatności112.

110 Z. Zaborowski, Równowaga życiowa. Rola świadomości i emocji, w: A. Motycka (red.), 
Wiedza a uczucia, op. cit., s. 19.

111 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997.
112 To, z jakim trudem przychodzi przełamywanie utartych schematów, nawet jeśli ich 

nieadekwatność jest coraz bardziej widoczna, i to, jak wielki wpływ na nasz sposób 
myślenia mają wspierane przez te schematy nawyki językowe, wyłania się również 
z następującego fragmentu książki W. Tulibackiego: „Z pełną świadomością tego sta-
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Jednym z najbardziej znanych badaczy zajmujących się tymi zagad-
nieniami w perspektywie interdyscyplinarnej jest Antonio Damasio. 
Podkreśla on, że wzrost zainteresowania i pogłębienie namysłu oraz badań 
nad świadomością zawdzięczamy filozofom i badaczom takim jak Daniel 
Dennet, Patricia i Paul Churchlandowie, John Searle, a także Thomas 
Nagel i Colin McGinn113. Damasio w dogłębny sposób bada rolę emocji, 
łącząc w swoich pracach zagadnienia filozoficzne z badaniami empirycz-
nymi. Zwraca uwagę na „wtopienie” emocji w pozostałe funkcje, zarówno 
całego organizmu, jak i procesów umysłowych:

Emocje i odpowiedzialne za nie mechanizmy biologiczne muszą – świado-
mie czy nieświadomie – towarzyszyć zachowaniu. Pewien stopień emocjo-
nalności musi towarzyszyć myśleniu o sobie i o własnym otoczeniu114. 

[…] obrazy powstające w umyśle z a w s z e  sygnalizują organizmowi jego 
własne zaangażowanie w proces tworzenia obrazów i wywołują pewne re-
akcje emocjonalne. Po prostu nie można uniknąć „afektyzacji” swojego or-
ganizmu (przede wszystkim motorycznej oraz emocjonalnej), a to stanowi 
nieodłączny składnik umysłu115.

Dzięki badaniom wykazującym, że emocje należą do tych elementów 
życia psychicznego, które nie tylko stymulują i wpływają na myślenie, ale 
również je umożliwiają, w pewnym stopniu udaje się zasypać przepaść po-

nu rzeczy [słuszności i autorytetu gilotyny Hume’a – przyp. W.W.], chcąc uniknąć 
niebezpieczeństw c z y h a j ą c y c h  n a  e t y k a  [podkreślenie W.W.] – wyciągania 
normatywnych wniosków z opisowych twierdzeń ontologicznych, a także z twier-
dzeń usytuowanych w obszarach antropologii filozoficznej…”; W. Tulibacki, Etyka 
i naturalizm. Problem naukowego kontekstu etyki, Olsztyn 1998, s. 8. Dopiero po takiej 
zapowiedzi autor dochodzi do wniosku, że mimo to chce on „dokonać pewnego 
przeglądu możliwości uzasadnienia tezy, że źródeł moralności można i należy szukać 
także w biologicznym wyposażeniu człowieka”; ibidem. 

113 A. Damasio, Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość, tłum. 
M. Karpiński, Poznań 2000, s. 263.

114 Ibidem, s. 67.
115 Ibidem, s. 158.



245Rozum, emocje i etyka cnót w perspektywie typologii racji

między rozumowaniem moralnym a decyzją. Rozumowanie praktyczne 
i jego efekt przestały się wydawać całkowicie oddzielonymi od siebie sfe-
rami, a ich powiązania stały się częściowo bardziej zrozumiałe. Poniżej 
rozważymy, jakie znaczenie ma ten fakt dla klasycznego sporu związanego 
z problematyką motywacji, a mianowicie sporu pomiędzy internalizmem 
i eksternalizmem motywacyjnym.

4.3. Internalizm motywacyjny w świetle współczesnej nauki

Zagadnienie internalizmu i eksternallizmu motywacyjnego jest jed-
nym z tematów, które są żywo dyskutowane wśród filozofów, zwłaszcza 
w tradycji anglo-amerykańskiej. Możliwe wersje stanowisk internalistycz-
nych w zwięzły sposób podsumowuje Tomasz Żuradzki: „istnieją racje 
przemawiające za danym działaniem lub przeciwko niemu oraz sądy na te-
mat racji działania. Racje te (lub sądy na ich temat) są – wedle stanowisk in-
ternalistycznych – koniecznie związane z posiadaniem motywacji (często 
jedynie warunkowej), która wywołuje (niekiedy) to działanie”116. Mówiąc 
jeszcze zwięźlej – wedle stanowisk internalistycznych nie jest możliwe, aby 
być przekonanym, że ma się rację do pewnego działania, a przy tym nie 
czuć nawet minimalnej motywacji, aby to zrobić. Z kolei Nagel wyjaśnia, 
że internalizm motywacyjny polega na przyjęciu, „że gdy ktoś w pewnej 
sytuacji jest (lub może po prostu wierzy w to, że jest) moralnie zobowiąza-
ny, aby coś zrobić, znaczy tak, że ma on motywację, aby tak postąpić”117. 
Zatem przeświadczenie o obowiązku pociąga za sobą konieczność czucia 
motywacji do określonego postępowania. Nie oznacza to automatycznie 

116 T. Żuradzki, Internalizm i eksternalizm w metaetyce, Kraków 2012, s. 10.
117 T. Nagel, The possibility of altruism, op. cit., s. 7, cyt. za: M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy 

działać moralnie?, Warszawa 2010, s. 195. Zdanie to, jak widać, nie jest jednoznaczne, 
jednak przyjmujemy tu wersję z uwzględnieniem informacji w nawiasie (mówiącej 
o przekonaniu), ponieważ tylko wówczas stwierdzenie to wydaje się brzmieć rozsąd-
nie. Jednocześnie, dla porządku, odnotowujemy tę niejednoznaczność. 
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podjęcia decyzji uznanej za słuszną ani samego działania, ponieważ pod-
miot jest „popychany” w różnych kierunkach i motywacja do działania in-
nego niż uznane za słuszne może okazać się silniejsza118. Natomiast ekster-
nalizm sądu będzie polegał na założeniu, że można być świadomym swojej 
powinności, a jednocześnie nie przejawiać nawet znikomej skłonności, by 
postąpić w sposób uznany przez siebie za właściwy119.

 Stanowisko Nagela zostało przez Tomasza Żuradzkiego określone 
jako motywacyjny internalizm sądu120. Chociaż problematykę internali-
zmu można podsumować w zwięzły sposób, tak naprawdę dyskusje nad 
prawdziwością internalizmu lub eksternalizmu motywacyjnego są niezwy-
kle skomplikowane, ponieważ wgłębiając się w ten temat, dochodzimy do 
wielu dodatkowych rozróżnień i możliwości121. Aby uściślić, jaki jest po-
gląd Nagela w tej kwestii, zacytujmy komentarz Stephena Darwalla: 

w jakim sensie osobisty sąd praktyczny ma motywacyjną zawartość? Czy 
to część tego, c o  k t o ś  s ą d z i? Czy raczej jest to częścią s ą d u  [czyli 
aktu sądzenia – przyp. W.W.], a mianowicie postawą, którą zwykle się ma, 
gdy się sądzi, że istnieje powód, aby czynić A? Argument Nagela wymaga, 
aby była to część tego, c o  sądzimy, część treści sądu122.

118 Por. M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy działać moralnie?, op. cit., s. 214n. Jest to zatem 
słabsza forma internalizmu. W wersji silnej polegałby on na przyjęciu, że przeświad-
czenie o obowiązku gwarantuje podjęcie właściwej decyzji. Internalizm w wersji sil-
nej jest zdecydowanie niekompatybilny z codziennym doświadczeniem.

119 Ibidem, s. 264.
120 T. Żuradzki, Internalizm i eksternalizm w metaetyce, op. cit., s. 113–122.
121 Żuradzki wymienia aż kilkadziesiąt rodzajów internalizmu. Zob.: ibidem, s. 12. 

Zagadnienie to zostało niezwykle dokładnie omówione przez M. Rutkowskiego 
w jego książkach: Obowiązek moralny a motywacja, Szczecin 2001; Dlaczego potrafimy 
działać moralnie?, op. cit.

122 „[…] in what sense does the personal practical judgment have motivational content? 
Is it part of what one judges? Or is it, rather, part of one’s judging, namely, the atti-
tude that one normally has when one judges that there is a reason for one to do A? 
Nagel’s argument requires that it be the part of what one judges, part of its content”; 
S. Darwall, Impartial Reason, Ithaca–London 1983, s. 127.
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Spór ten sprawia wrażenie nierozstrzygalnego, szczególnie gdy akcen-
tuje się węższe rozumienie internalizmu mówiące, że to sama treść sądu ma 
posiadać moc motywującą123. Jednocześnie wydaje się, że o ile pod wzglę-
dem teoretycznym ma znaczenie, czy jest ono prawdziwe, o tyle pod wzglę-
dem praktycznym można skupić się na samej głównej idei internalizmu 
stwierdzającej, że nie można pozostawać obojętnym wobec swoich przeko-
nań moralnych. Jeśli uwzględnimy fakt, że omawiane zagadnienia są częścią 
dziedziny zgodnie nazywanej psychologią moralną, to wydaje się, iż uspra-
wiedliwione jest zadanie pytania, czy wzbogacenie naszej wiedzy na temat 
funkcjonowania mózgu wraz z postępem szeroko rozumianych nauk ko-
gnitywnych nie jest w stanie przyczynić się do rozwiązania tego problemu, 
albo chociaż do uprawdopodobnienia któregoś ze stanowisk. 

Jak wskazywano w poprzednim podrozdziale, najnowsze badania in-
terdyscyplinarne pokazują, że myślenie w stanie ogołoconym z emocji 
nie istnieje i jest tylko teoretyczną fikcją124. Dotyczy to również rozumo-

123 M. Hohol analizuje podobną kwestię, która nie dotyczy internalizmu motywacyjne-
go, ale jednak pokazuje analogiczny problem. Odnosi się on do Poppera, który pod-
kreśla, że należy odróżnić wiedzę będącą efektem rozumowania od samego rozumo-
wania; M. Hohol, Wyjaśnić umysł, op. cit., s. 301–302.

124 Nawet jeśli zgodzimy się, że przedstawienie mechanizmów krystalizowania się pew-
nych kategorii moralnych nie oddaje w pełni ich istoty lub znaczenia, to wydaje się, 
że uwzględnienie tego aspektu powinno być konieczne do ich pełnego wyjaśnienia. 
Koncepcje etyczne typu kantowskiego, próbujące odnosić pojęcie obowiązku lub 
sumienia wyłącznie do prawa moralnego lub racjonalności rozumianej w sposób 
zawężony, czyli oczyszczonej z komponentu emocjonalnego, nie są w stanie oddać 
ich pełnego znaczenia. Tym samym pojawia się również niezwykle istotne pytanie, 
czy wyjaśnienie jakiegoś fenomenu w sposób cząstkowy, bez przyznania tego (jak jest 
np. w etykach typu kantowskiego), nie jest bardziej jego zaciemnieniem niż wytłu-
maczeniem. Wśród polskich badaczy prawidłowym definiowaniem i wyjaśnieniem 
pojęć zajmuje się m.in. A. Wierzbicka, która wylicza główne błędy przy tworzeniu 
definicji. Jej stanowisko na ten temat zostało przeze mnie skrótowo przedstawione 
w: W. Wojtanowska, Język kluczem do kultury. Anna Wierzbicka i naturalny metajęzyk 
semantyczny, Wrocław 2018, s. 37n.
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wania praktycznego związanego z problematyką moralną. Zagadnienie to 
ujawnia się na wielu poziomach125. Na przykład Dennis L. Krebs pokazu-
je, w jaki sposób pojęcia takie jak sumienie czy obowiązek mogły wyewo-
luować z interakcji pomiędzy tworzącymi się regułami wewnątrz danych 
społeczności i towarzyszącymi im stanami emocjonalnymi. Sugeruje on, 
że poczucie obowiązku miało swój początek w stanach emocjonalnych, 
które przyczyniały się do tego, iż ludzie skłaniali się do działania zgodnie 
z interesem grupy. Poczucie praw miało wyewoluować ze świadomości ist-
nienia norm społecznych określających zakres działań na rzecz poprawy 
swego dobrobytu. Sumienie wykształciło się z reakcji emocjonalnych na 
społeczne sankcje nałożone przez innych członków grupy126. 

Jeśli założymy, że ten tok rozumowania jest chociaż częściowo po-
prawny, to w sporze pomiędzy internalizmem a eksternalizmem motywa-
cyjnym pojawia się argument na rzecz prawdziwości internalizmu. Jednak 
jeszcze raz należy zastrzec, że byłby to internalizm w wersji zmodyfiko-
wanej, głoszący, że nie można być całkowicie obojętnym wobec własnych 
przekonań moralnych, co wynika ze związku pomiędzy emocjami a racjo-
nalnością na najgłębszym poziomie, na którym następuje samo kształtowa-

125 W literaturze naukowej zwraca się uwagę na dwa „tryby” myślenia moralnego: szyb-
ki (intuicyjny, zgodny z emocjami) i powolny (związany z przeprowadzaniem rozu-
mowania przy wykorzystaniu ważenia racji). Zob. J. Greene, Moral Tribes: Emotion, 
Reason, and the Gap Between Us and Them, New York 2013 lub D. Kahneman, Pułapki 
myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. P. Szymczak, Poznań 2012. Jednak po-
mimo tego podziału podkreśla się, że nawet rozumowanie „powolne”, abstrakcyjne, 
nie odbywa się bez udziału emocji. Zob. np. M. Hohol, Wyjaśnić umysł, op. cit., s. 323: 
„Casebeer i Churchland zaznaczają jednak, że nie istnieje ‘moduł’ mózgu wyspecja-
lizowany tylko w abstrakcyjnym poznaniu moralnym. […] Co więcej, nawet w przy-
padku abstrakcyjnego poznania moralnego obecny jest zawsze komponent e m o-
c j o n a l n y”. Por. również D. Furrow, Moral agency, w: idem, Ethics: Key concepts in 
philosophy, op. cit., s. 24.

126 Zob. D.L. Krebs, The origins of morality. An evolutionary account, Oxford–New York 
2011, s. 203–204.
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nie się zdolności do rozumowania. Takie pojmowanie internalizmu nie jest 
całkowicie zbieżne z ustaleniami Nagela, który uznawał, że to sama treść 
ma mieć charakter motywujący. Jest ono jednak zgodne z ogólnym założe-
niem internalizmu, że nie jest możliwe, aby pozostawać całkowicie obojęt-
nym wobec swoich przekonań moralnych. Skoro cechą charakterystyczną 
emocji jest ich angażujący i motywacyjny charakter i są one inherentnie 
związane z procesami myślowymi, to oznacza, że są one ową niewidoczną 
i, jak się zdawało, brakującą siłą napędową działania, a przynajmniej czyn-
nikiem, który dostarcza motywacji do decyzji zgodnie z przekonaniem 
o słuszności takiego, a nie innego postępowania. 

Może tu pojawić się pewna konsternacja – internalizm motywacyjny 
bowiem ma polegać na przekonaniu, że uczucia czy pragnienia nie są po-
trzebne do tego, aby przekonania miały moc motywującą. Sprawa ta jest 
niezwykle subtelna – internalizm zakłada, że aby przekonania moralne 
miały moc motywującą, nie istnieje konieczność istnienia dodatkowego, 
odrębnego i niezależnego pragnienia. W tym konkretnym ujęciu aspekt 
wolitywno-emocjonalny już na najbardziej pierwotnym poziomie umożli-
wia proces myślenia. Wobec tego przekonanie moralne jako produkt final-
ny mający siłę motywującą nie potrzebuje uczuć i pragnień odrębnych niż 
te, które składają się na osąd moralny jako efekt końcowy procesów myślo-
wych dotyczących danej kwestii moralnej. 

Warto przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź Damasio, który poniż-
sze stwierdzenia odnosi również do decyzji o charakterze moralnym. Co 
szczególnie istotne, uważa on, iż włączenie emocji w proces rozumowania 
nie musi przeczyć racjonalności człowieka. Stanowi to potwierdzenie tego, 
że zarówno skrajny emotywizm, jak i skrajny racjonalizm są modelami nie-
adekwatnymi do rzeczywistości. Jeśli emocje mają swój udział w racjonal-
ności, to oznacza, że nie następuje zwycięstwo ani tradycji humowskiej, ani 
kantowskiej. Damasio pisze:
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Nie próbuję powiedzieć, że skoro uczucia działają pozytywnie, to za nas 
decydują, ani że nie jesteśmy istotami racjonalnymi. Sugeruję jedynie, iż 
p e w n e  a s p e k t y  p r o c e s ó w  e m o c j o n a l n y c h  i  u c z u c i o-
w y c h  s ą  n i e z b ę d n e  d o  f u n k c j o n o w a n i a  r a c j o n a l n o ś c i. 
W najlepszym przypadku uczucia popychają nas we właściwym kierunku, 
prowadząc do odpowiedniego miejsca w przestrzeni decyzyjnej, w którym 
możemy właściwie wykorzystać narzędzia logicznego rozumowania”127. 
[…] Tak więc e m o c j e, u c z u c i a  i  r e g u l a c j a  b i o l o g i c z n a 
u c z e s t n i c z ą  w  t w o r z e n i u  u m y s ł u, a najprostsze funkcje orga-
nizmu splatają się z najbardziej wyrafinowanymi poziomami intelektu128.

Daniel Goleman wprost nazywa emocje „bodźcami skłaniającymi nas 
do działania”, co zresztą widoczne jest również w etymologii tego słowa, 
ponieważ wywodzi się ono od łacińskiego e movere, co oznacza w przybli-
żeniu „poruszyć ku”129. Według takiej zmodyfikowanej wersji internali-
zmu, łatwiej przyjąć, że niemożliwe jest bycie zupełnie niemotywowanym 
do działania zgodnie z własnymi przekonaniami. Skoro w umyśle uciele-
śnionym emocjonalność jest z konieczności wpisana w podmiotowość, to 
choćby w minimalnym stopniu zawsze ten czynnik jest obecny. Być może 
jest to przykład sytuacji, w której nauka mogłaby przyczynić się do rozwią-
zania sporu filozoficznego lub przynajmniej ukazać jego dodatkowe aspek-
ty. Trzeba jednak podkreślić, że chociaż wiedza o roli emocji poszerza się 
w dość szybkim tempie, to badania dotyczące omawianych zagadnień na-
dal znajdują się na stosunkowo wczesnym etapie i prawdziwość powyż-
szych stwierdzeń będzie weryfikowana wraz z dalszym postępem nauk. 

Można się jeszcze zastanawiać, czy w takim przypadku faktycznie 
przekonania moralne są motywujące wewnętrznie, czy może są one jedy-
nie z konieczności skorelowane z odpowiadającym im mniej lub bardziej 
127 A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, op. cit., s. 10–11. 
128 Ibidem, s. 11. Podobną perspektywę badawczą, choć nieco inne wnioski w odniesie-

niu do emocji, można znaleźć w: J. LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy 
życia emocjonalnego, tłum. A. Jankowski, Poznań 2000.

129 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, op. cit., s. 27.
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wyraźnym stanem emocjonalnym. Kwestia ta na pewno wymaga dalszych 
badań – jednak niezależnie od tego, czy bardziej adekwatny jest pierwszy 
czy drugi opis, z obu płynie jeden praktyczny wniosek: nie jest możliwe, 
aby prawidłowo funkcjonujący człowiek z nieuszkodzonym mózgiem był 
obojętny wobec swoich przekonań moralnych. Natomiast w tym drugim 
przypadku nazwa „internalizm” nie byłaby do końca adekwatna. Wydaje 
się, że wersja korelacyjna również jest możliwa, choć na pierwszy rzut oka 
wydaje się mniej wiarygodna w świetle badań, które wskazują na wzajemne 
przenikanie się elementów wolitywnych, emocjonalnych i kognitywnych, 
a także potwierdzają przemożny wpływ czynników nieuświadomionych 
na świadome przekonania. Damasio zauważa, że emocja jest „środkiem 
wartościowania środowiska wewnątrz i wokół organizmu. Bez względu na 
to, czy dana emocja jest uświadomiona czy też nie, »sygnalizuje ona wynik 
dokonanej przez organizm oceny«”130. Ponadto seria badań potwierdza, iż 
„każda złożona funkcja umysłowa jest wynikiem spójnej współpracy wielu 
obszarów mózgu na różnych poziomach ośrodkowego układu nerwowe-
go, a nie efektem pracy pojedynczego obszaru pojmowanej na sposób fre-
nologiczny”131. Badania, które przeprowadzono na ludziach z uszkodzo-
nym mózgiem, pokazują bowiem, że upośledzenie sygnałów dotyczących 
emocji powoduje upośledzenie procesu rozumowania praktycznego132. 
Damasio pokazuje, jak skomplikowany jest to mechanizm: 

Pod wpływem tych właśnie emocji (od współczucia i wstydu po dumę 
i oburzenie), oraz tych, które wywołują kara i nagroda (odmiany smutku 
i radości), stopniowo zaczynamy klasyfikować doświadczane sytuacje pod 
względem struktury scenariuszy, elementów, znaczenia w kategoriach 

130 A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, op. cit., s. 52.
131 Ibidem, s. 69. Chociaż modułowa (frenologiczna) teoria pracy mózgu, reprezento-

wana przez Fodora czy Chomsky’ego, nie została całkowicie odrzucona, to w naj-
lepszym przypadku wyjaśnia ona jedynie pewne aspekty działania mózgu. Por. 
M. Hohol, Wyjaśnić umysł, op. cit., s. 66–67.

132 Ibidem, s. 130–133. 
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naszej osobistej narracji. Co więcej, łączymy te ukształtowane przez nas 
kategorie konceptualne – umysłowo i na odpowiednim poziomie nerwo-
wym – z mózgowym mechanizmem wzbudzania emocji. Różne opcje dzia-
łania i ich przyszłe skutki są na przykład kojarzone z różnymi emocjami/
uczuciami. Dzięki tym skojarzeniom automatycznie i błyskawicznie uru-
chamiamy odpowiednie emocje, natrafiając na sytuację pasującą do profilu 
pewnej kategorii133.

Niewątpliwie należy odróżnić proces przeprowadzania sądu od jego 
wyniku, więc trudno na tym etapie ocenić, w jakim stopniu powyższe uwa-
gi mogą wspierać pogląd samego Nagela. Jednak wniosek, iż faktycznie nie 
można być całkowicie obojętnym wobec swoich przekonań moralnych, 
wydaje się dosyć prawdopodobny, co w pewnym stopniu zasypuje prze-
paść pomiędzy przekonaniami a decyzjami moralnymi. Jednocześnie – 
z powodu złożoności motywacyjnej człowieka – fakt ten jest zbyt kruchy, 
by mógł ugruntować moralność jako regularną praktykę, dlatego sięgnięcie 
do etyki cnót jako elementu stabilizującego system motywacyjny wydaje 
się nieodzowne. W następnym podrozdziale omówiony będzie związek 
pomiędzy emocjami a poszczególnymi typami racji. Zostanie również po-
ruszony problem związany z faktem, że różne typy racji są reprezentowane 
i wzmacniane przez czynnik emocjonalny w nierównym stopniu, a następ-
nie zostanie ukazane, jakie są implikacje tego faktu dla praktyki moralnej.

4.4. Emocje w perspektywie typologii racji

Uwzględnienie problematyki emocji i podłoża biologicznego człowie-
ka wydaje się istotne z tego względu, że nie jest możliwe adekwatne przed-
stawienie podmiotowości człowieka, jeśli uczyni się to z pominięciem sfery 
emocji – chociaż można w ten sposób opisać wybrany aspekt podmioto-
wości. Jeśli zgodzimy się z wynikami najnowszych badań, które wykazują, 
że sfera emocji jest jednym z elementów konstytutywnych ludzkiej racjo-
133 Ibidem, s. 132. Zob. również: ibidem, s. 138–139.
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nalności, to jej pominięcie byłoby radykalnym zawężeniem perspektywy 
rozważań. W niniejszym podrozdziale wstępnie naszkicujemy, w jaki spo-
sób problematyka emocji może się wiązać z Nagelowską typologią racji, 
a następnie pokażemy, że podobnie funkcja emocji jest ujmowana również 
w innych współczesnych koncepcjach, które starają się budować niereduk-
cjonistyczną i zdroworozsądkową teorię etyczną. 

Na początku spójrzmy zatem na emocje poprzez pryzmat typologii ra-
cji Nagela. Ponieważ charakterystyczną cechą emocji jest zaangażowanie, 
to w naturalny sposób z większą intensywnością wspomagają one moty-
wacyjnie rozpoznane przez podmiot racje więzi, autonomii i deontyczne, 
a słabiej racje bezstronne. Tak więc w przypadku racji bezstronnych natu-
ralne wsparcie motywacyjne jest słabsze. Oczywiście, jeśli zaakceptujemy 
teorię umysłu ucieleśnionego, to uznamy również, że nigdy nie działa on 
w zupełnym oderwaniu od emocji. Nawet w przypadku racji bezstronnych 
nie mamy do czynienia z całkowitym brakiem naturalnej emocjonalnej 
bazy, jednak mogą być to emocje ukryte lub słabiej odczuwalne. Występuje 
tu więc pewna dysproporcja – pozostałe racje są reprezentowane przez 
emocje w sposób naturalny, podczas gdy racje bezstronne potrzebują „pro-
tezy” w postaci reguł moralnych, a towarzyszące im emocje należą do gru-
py negatywnych emocji sztucznych, głównie winy i wstydu. 

W związku z tym w rozważaniach na temat psychologicznego odzwier-
ciedlenia racji w emocjach uwidacznia się pewien kontrast pomiędzy racja-
mi bezstronnymi a racjami więzi, deontycznymi i autonomii, przy których 
emocje częściej pojawiają się w sposób naturalny, niejako same z siebie, a nie 
pod postacią utrwalonej społecznie negatywnej reakcji na przekroczenie re-
guł. Zarazem gdybyśmy przyjęli hipotezę Fransa de Waala, że to więź ma-
cierzyńska jest prototypem wszystkich typów altruizmu134, to byłoby zro-
zumiałe, że emocje są najsilniejsze i najbardziej naturalne w przypadku racji 

134 F. de Waal uważa, że „troska macierzyńska stanowi prototypową postać altruizmu”; 
idem, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum. K. Kornas, 
Kraków 2014, s. 77.
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więzi (zaangażowanie), a najsłabsze w przypadku racji bezstronnych (brak 
zaangażowania), które są od nich najbardziej oddalone, ale jednocześnie 
wciąż od nich pochodne. W takim ujęciu staje się widoczne, że element mo-
tywacyjny nigdy nie znika, ale pozostaje w różnym stopniu natężenia i od-
czuwalności. Frans de Waal, powołując się na stwierdzenia Carol Dilligan135, 
rozważa te kwestie w odniesieniu do pierwiastka „męskiego” i „żeńskiego”. 
Zwraca on uwagę, że moralność kobieca opiera się na „przywiązaniu, intym-
ności i odpowiedzialności za drugiego, podczas gdy męskie zaangażowanie 
jest ukierunkowane na prawa, reguły i autorytet”136. Dlatego „[…] zamiast 
trwać w zachwycie nad zasadami wyższymi od nich samych, kobiety mają 
raczej przyziemne podejście do dylematów związanych z osądem moral-
nym, które są przedstawiane przez badaczy”137.

Uzasadnieniem racji więzi są szczególne, bliskie relacje między ludźmi. 
Sam Naglel, pomimo deklarowania konieczności uwzględnienia motywa-
cyjnej złożoności człowieka, emocjom poświęca niewiele miejsca. Pewnym 
wyjątkiem jest rozważanie przez niego ludzkiej złożoności emocjonalnej 
w odniesieniu do problematyki rywalizacji oraz dążenia do dominacji 
i władzy. Zrozumienie Nagela dla ludzkiej natury i tego, że moralność nie 
jest w stanie całkowicie abstrahować od ludzkiej konstrukcji psychicznej, 
ujawnia się w jego rozważaniach na temat dopuszczalnych metod prowa-
dzenia wojny, a także sposobów rozwiązywania mniej drastycznych kon-
fliktów. Właśnie ze względu na realistyczne ujmowanie człowieka Nagel 
nie uważa pacyfizmu za dobry ani możliwy do zrealizowania postulat. 

135 C. Gilligan, In a different voice. Psychological theory and women’s development, Cambridge 
(Massachusetts) 1982.

136 „[…] attachment, intimacy and responsibility for the other, whereas male commit-
ments are oriented to rights, rules, and authority”; F. de Waal, Good natured. The origins 
of right and wrong in humans and other animals, London 1996, s. 119.

137 „Instead of standing in awe before principles higher than themselves, women have 
a rather down-to earth approach to the dilemmas of moral judgement presented by 
researchers”; ibidem.
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Zamiast tego przedstawia propozycję ograniczenia dopuszczalnych metod 
walki, tak aby były one moralne akceptowalne. Główną rolę w jego argu-
mentacji odgrywają racje deontyczne138.

Innym współczesnym filozofem, który tak jak Nagel, Williams czy 
McDowell opowiada się za podejściem nieredukcjonistycznym w dziedzinie 
etyki i do pewnego stopnia również nawiązuje do myśli Arystotelesowskiej, 
jednak kładzie większy nacisk na rolę emocji w etyce, jest Martha Nussbaum. 
Próbuje ona pogodzić perspektywę uniwersalistyczną, respektującą mię-
dzykulturowe zasady sprawiedliwości, równości i prawa, z wrażliwością 
na lokalne różnice i okoliczności139. Zarysujemy tu główną ideę koncepcji 
Nussbaum między innymi dlatego, że jej rozważania mogą stanowić wspar-
cie i rozwinięcie lakonicznych uwag Nagela odnośnie do istnienia racji wię-
zi oraz wzmocnić wyrażoną w tej książce ideę, że można połączyć postulat 
wspomagania samodzielnego myślenia z etyką cnót. Następnie wspomni-
my o jeszcze jednej koncepcji, a mianowicie o etyce cnót w wersji Michaela 
Slote’a. Jest ona wyrazem podobnego kierunku myślenia i podobnej wraż-
liwości moralnej. 

Nussbaum, tak jak Isaiah Berlin i wielu innych współczesnych filozo-
fów, zwraca uwagę, że pluralizm nie jest tożsamy z relatywizmem i że nie 
każda zasada panująca wewnątrz danej społeczności może zostać zaakcep-
towana. Zauważa, że szacunek dla różnorodności może zostać połączony 
z uniwersalizmem, jeśli położy się nacisk na konkretną uniwersalną war-
tość, a mianowicie możliwość samodzielnego myślenia i podejmowania 
własnych decyzji140. Nussbaum łączy również te idee z etyką cnót. Przewagą 
jej koncepcji nad filozofią Nagela jest poświęcenie należnej uwagi proble-

138 Kwestie te zostały przeze mnie szerzej omówione w artykule: W. Wojtanowska, Moral-
ne restrykcje w sytuacji konfliktu i wrogich działań w ujęciu Thomasa Nagela, w: W. Zuziak, 
J. Synowiec (red.), Nienawiść w życiu publicznym, Kraków 2016.

139 M.C. Nussabaum, Women and Human Development. The capabilities approach, Cambridge 
2001, s. 7.

140 Ibidem, s. 51. 
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matyce emocji, natomiast zawężenie ich do aspektu ściśle kognitywnego 
(sądy wartościujące), którego dokonała, nie wydaje się satysfakcjonujące 
i można podzielać obiekcje innych filozofów, że takie ujęcie zaciera różnice 
pomiędzy emocjami a przekonaniami i sądami141. Natomiast pod pewnymi 
względami koncepcja Nussbaum przypomina Nagelowskie rozróżnienie 
poszczególnych typów racji. Odpowiednikiem uznania wagi różnego typu 
racji jest podkreślanie przez nią wartości samodzielnego myślenia i podej-
mowania własnych decyzji. Powyższy postulat zachowuje swoją zasadność 
bez względu na metafizyczne rozstrzygnięcia w kwestii istnienia wolnej 
woli (lub stopnia jej wolności, bądź też sposobu jej rozumienia) na głębo-
kim poziomie, ponieważ samodzielność myślenia jest postulatem, który 
należy realizować w sferze rozumowania praktycznego142. 

Podobieństwo poglądów Nussbaum do koncepcji różnych typów racji 
u Nagela i domaganie się uwzględnienia racji więzi w teorii etycznej prze-
jawia się również w jej akceptowaniu tzw. stronniczości emocji polegającej 
na tym, że poprzez emocjonalne związki z konkretnymi osobami (rodzina, 
przyjaciele) jesteśmy w stanie postrzegać te osoby w taki sposób, że stano-
wią one dla nas wyjątkową wartość143. Nie jest możliwe ze względów psy-
chologicznych, aby jednakową troską obdarzać wszystkie istoty. Można 
tutaj zgodzić się z poglądem Magdaleny Michalik-Jeżowskiej, która bro-
ni tego stanowiska przy okazji omawiania teorii Nussbaum144. Michalik-
Jeżowska, odnosząc się do obowiązków wobec osób emocjonalnie nam bli-
skich i dalekich, pisze o konieczności wypracowania równowagi pomiędzy 
141 Por. M. Michalik-Jeżowska, Emocje a praktyka moralna w refleksji Marthy C. Nussbaum, 

Rzeszów 2013.
142 Akcentowanie znaczenia samodzielnego myślenia jest jednym z aspektów proble-

matyki autonomii rozważanej w bardziej praktycznym niż metafizycznym sensie. 
Autonomia należy do najczęściej poruszanych wątków we współczesnych nurtach 
myśli feministycznej. Zob. np. A.E. Cudd, R.O. Andereasen (red.), Feminist theory. 
A philosophical anthology, op. cit., s. 329–351.

143 Ibidem, s. 78–81.
144 Ibidem.
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powinnościami wobec nich i o tym, że stronniczość emocji nie jest czymś, 
co należy przezwyciężać, ale czymś, co pozwala odnaleźć tę równowagę145. 
Jej propozycja brzmi następująco: „Trywialnie rzecz ujmując: istnienie ta-
kiej adekwatnej równowagi występuje wówczas, gdy stale dbamy o tych, 
którzy są nam najbliżsi, a okazjonalnie o wszystkich dalekich, tj. mentalnie 
i/lub fizycznie odległych”146. Michalik-Jeżowska, w nawiązaniu do myśli 
Nussbaum, również podejmuje problematykę konieczności uwzględniania 
różnych typów racji i zauważa, że pewne czynione wyrzuty moralne i pró-
by wzbudzania poczucia winy są po prostu „nie w porządku”147. Łącząc tę 
kwestię z ujęciem dóbr podstawowych, autorka przytacza podobny pogląd 
Nussbaum: „Znaczy to, że współczująca reakcja w obliczu utraty przez ko-
goś podstawowego dobra może służyć demaskowaniu błędnych, powsta-
łych w służbie zbrodniczych ideologii, teorii wartości”148.

Innym przykładem współczesnej koncepcji etyki cnót, która próbuje 
pogodzić obiektywizm z docenieniem roli emocji, jest propozycja Michaela 
Slote’a mieszcząca się w nurcie etyki troski. Slote proponuje oparcie ety-
ki na wrażliwości, trosce i empatii149. Zaznacza, że dotychczas kładziono 
zbyt duży nacisk na takie elementy, jak aktywność, racjonalność, autono-
mia i kontrola150. Jednocześnie podkreśla, że zwrócenie uwagi na „nowe” 
czynniki nie przekreśla znaczenia tych „starych”, nawiązujących do tra-
dycji oświeceniowej, ani nie oznacza rezygnacji z obiektywności w etyce. 
Wręcz przeciwnie, uważa, że empatia i związane z nią stany emocjonalne 
wspierają dążenie do obiektywności151 między innymi dlatego, że wysiłki 
czynione w celu zrozumienia innych związane są z gotowością do otwar-

145 Ibidem, s. 81. 
146 Ibidem.
147 Ibidem.
148 Ibidem, s. 114.
149 M. Slote, From Enlightenment to Receptivity. Rethinking Our Values, New York 2013, s. X.
150 Ibidem.
151 Ibidem, s. 33.
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tości umysłowej i umiejętnością przyjęcia odmiennej perspektywy152. Slote 
twierdzi, że koncepcja Arystotelesa jest nie tylko pod pewnymi względami 
przestarzała, ale również niewystarczająca, ponieważ istnieją cnoty, które 
nie są możliwe do zdefiniowania w oparciu o doktrynę złotego środka153. 

Slote przyznaje, że można, tak jak to czyni wielu współczesnych etyków 
cnót, próbować zmodyfikować i uaktualnić myśl Arystotelesa, ale on sam 
decyduje się sięgnąć do tradycji humowskiej i naturalnego uczucia sympatii. 
Warto jednak zauważyć, że skoro Slote mówi o obiektywności, to nie moż-
na mu przypisać prostej kontynuacji myśli Humowskiej i w związku z tym 
słuszne jest uznanie jego koncepcji cnót bazującej na etyce troski za pro-
pozycję oryginalną i twórczą. Owej oryginalności nie niszczy fakt, że Slote 
sięga również do innych współczesnych koncepcji. Jedną z jego głównych 
inspiracji jest nawiązująca do myśli feministycznej etyka troski reprezen-
towana między innymi przez Carol Gilligan. Do tego nurtu w bezpośredni 

152 Slote akceptuje znaczenie wartości deontycznych, a nawet przy ich omawianiu nawią-
zuje do rozważań Nagela. Jednak krytykuje go za to, że niewystarczająco podkreśla 
on asymetrię pomiędzy podmiotem a innymi. Zob. M. Slote, Common-sense morality 
and consequentialism, London 1985, s. 17–18. Slote ma na myśli to, że deontyczne zaka-
zy krzywdzenia pewnych osób dla dobra innych powinny być osłabione w przypad-
ku, gdyby podmiot miał zamiar skrzywdzić siebie dla dobra innych, czyli w jakimś 
stopniu poświęcić się dla nich. Problematyka ta jest złożona i delikatna, ponieważ 
z jednej strony można by przyznać racje Slote’owi, i paradoksalnie, można uczynić 
to poprzez powołanie się na Nagelowskie racje autonomii, które w jakimś zakresie 
pozwalają podmiotowi dysponować swoim życiem wedle swojego uznania. Z drugiej 
strony, również w oparciu o koncepcję Nagela można uznać, że każde „ja” jest jedno-
cześnie przedstawicielem jednostki ludzkiej rozumianej w sposób obiektywny i re-
prezentuje pewną obiektywną wartość. Zatem prawo do samopoświęcenia wydaje się 
w jakimś stopniu ograniczone poprzez zakaz krzywdzenia siebie jako jednej z wielu 
osób. Spór ten ma złożony charakter i zazębia się z problematyką supererogacji, po-
nieważ obejmuje działania szlachetne, zatem dotyczy również pytania o granice altru-
izmu. Jest to nie tylko pytanie o to, jak daleko powinien sięgać altruizm, ale również 
o to, jak daleko mogą sięgać działania altruistyczne (tzn. w jakim momencie przestają 
być one moralnie akceptowalne).

153 M. Slote, Morals from Motives, Oxford–New York 2001, s. VII.
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lub pośredni sposób odnosi się również wielu innych współczesnych my-
ślicieli. Na przykład Anthony Giddens zauważa, że na dowartościowanie 
roli emocji w etyce miały wpływ nie tylko badania naukowe, ale też wzmoc-
nienie znaczenia kobiet w życiu społecznym: „[…] zarówno zwykłe kobiety 
w codziennym życiu, jak też świadome swoich celów grupy feministyczne 
– zapoczątkowały zmiany o wielkim znaczeniu i zasięgu”154, które dotyczą 
„relacji opartej na równości płci i równowadze uczuciowej”155. 

Dorota Czyżowska w książce Sprawiedliwość i troska. O sposobach roz-
wiązywania dylematów moralnych przez kobiety i mężczyzn156 analizuje rozma-
ite teorie psychologiczne w odniesieniu do płci i wyborów moralnych oraz 
przeprowadza własne badania w tym zakresie. Odnosi się między innymi 
do Piageta i dostrzega, że chociaż prezentował on tradycyjne stanowisko, 
uważając kobiety za upośledzone pod względem moralnym, z jego badań 
wynika, że „dziewczynki są znacznie bardziej tolerancyjne, jeśli chodzi 
o zmianę reguł i wszelkie w tym zakresie innowacje”157. Czyżowska bada 
adekwatność teorii Gilligan, która „zaznaczała, że każdy problem, który 
może być skonstruowany jako dylemat moralny, może być rozważany albo 
z perspektywy troski, albo z perspektywy sprawiedliwości”158. Autorka po 
przeprowadzeniu licznych badań doszła do wniosku, że zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni potrafią spoglądać na różne dylematy z obu tych perspek-
tyw. „Moralne orientacje są zatem z płcią związane, ale nie są dla płci specy-
ficzne, jak to początkowo sugerowała Gilligan”159. W etyce troski mamy do 
czynienia ze specyficzną ewolucją i poszerzeniem racji więzi w taki sposób, 

154 A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społe-
czeństwach, op. cit., s. 10.

155 Ibidem.
156 D. Czyżowska, Sprawiedliwość i troska. O sposobach rozwiązywania dylematów moralnych 

przez kobiety i mężczyzn, Kraków 2012.
157 Ibidem, s. 53.
158 Ibidem, s. 81.
159 Ibidem.
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że w znacznym stopniu przestały być one definiowane przez stronniczość, 
chociaż nadal jednym z kluczowych elementów pozostaje zaangażowanie:

Początkowo etyka troski koncentrowała się na analizie relacji bezpośred-
nich, poszukując dla siebie paradygmatów relacji macierzyńskiej, w przy-
jaźni i solidarności plemiennej, w miarę swojego rozwoju skierowując 
uwagę także na relacje pośrednie, a więc związki i stosunki z osobami bez-
pośrednio nam nieznanymi, odległymi przestrzennie i kulturowo oraz na 
relacje między podmiotami zbiorowymi i instytucjonalnymi160.

Zatem z uwagi na to, że troska w tym ujęciu straciła swój charakter po-
legający na wybiórczym, specjalnym traktowaniu osób bliskich, etyka tro-
ski nie może zostać utożsamiona z wyrażaniem racji więzi. Może jednak 
być potraktowana jako koncepcja nawiązująca do racji więzi w ich zmody-
fikowanej formie lub odnosząca się do racji, których charakterystyka jest 
częściowo zbieżna z racjami tego typu.

Opisane powyżej współczesne koncepcje starają się przełamywać ostre 
dychotomie i próbują uwzględniać motywacyjną złożoność człowieka. 
Pokazują one, że wzrasta świadomość konieczności budowania kompro-
misowych teorii o charakterze nieredukcjonistycznym, i są przejawem 
szerokiego, zarysowującego się nurtu usiłującego pogodzić obiektywność 
etyki z realistyczną wizją człowieka. Przedstawiona tu próba powiązania 
określonych elementów filozofii Nagela z etyką cnót, uwzględniająca naj-
nowszą wiedzę na temat człowieka, jest jednym z przejawów tej postawy, 
która wydaje się właściwa i rozwojowa. Nagel wielokrotnie opowiadał się 
za nieredukcjonistycznym, a zarazem zdroworozsądkowym podejściem 
do rozmaitych kwestii, zatem taki sposób traktowania tej problematyki 
można uważać za zgodny z jego myśleniem oraz z przyjętymi przez niego 
założeniami i metodologią. 

160 M. Uliński, Etyka troski i jej pogranicza, Kraków 2012, s. 11.



Zakończenie

Należy podkreślić, że rozważania przedstawione w ostatniej czę-
ści książki nie są interpretacją filozofii moralnej Nagela, tylko 
próbą rozwinięcia najważniejszej idei zawartej w jego propozycji 

etycznej w taki sposób, aby uzyskała ona dodatkowy, praktyczny wymiar. 
Pogląd, że pewne idee Nagela mogą znaleźć zastosowanie w określonych 
kontekstach, nie jest tożsamy z przekonaniem, iż zaproponowane podej-
ście spotkałoby się z uznaniem Nagela. Filozof ten w wielu miejscach zwra-
ca uwagę na motywacyjną złożoność człowieka, którą należy uwzględnić 
przy tworzeniu teorii etycznej. Jednakże wątek ten, chociaż pojawia się 
często w jego publikacjach, nie jest szeroko omawiany ani analizowany 
w systematyczny sposób. Ponadto, choć jest on filozofem nadzwyczaj 
wszechstronnym, to niektórych kwestii nie rozwija lub nawet w ogóle nie 
rozważa. Nie powinno to być jednak argumentem przeciwko próbom zba-
dania kompatybilności jego twierdzeń z ustaleniami czy chociażby hipo-
tezami z innych pól badawczych. Wydaje się, że można pokusić się o jesz-
cze mocniejsze stwierdzenie – że niektóre dziedziny zarówno filozofii, 
jak i szerzej rozumianej nauki mogą pomóc w wyjaśnieniu, dookreśleniu 
lub szerszym rozwinięciu pewnych idei Nagela, a także stanowić obszary, 
w których jego teoria etyczna może znaleźć praktyczne zastosowanie. 



262 Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót

W niniejszej książce podjęto próbę wykazania, że rozwinięcie głów-
nej idei filozofii moralnej Nagela o elementy etyki cnót w nawiązaniu do 
myśli Arystotelesa jest możliwe i otwiera nowe perspektywy badawcze. 
Taka próba powinna uwzględniać przede wszystkim namysł nad naturą 
ludzką, ideę mądrości praktycznej i Arystotelesowską doktrynę złotego 
środka. Powyższe elementy można powiązać z typologią racji do działa-
nia uwzględniającą współistnienie wewnętrznej i zewnętrznej perspekty-
wy, a także – w celu stworzenia propozycji, która nie zafałszowuje obrazu 
człowieka i świata i nie jest konstruktem oderwanym od rzeczywistości – 
należy wziąć pod uwagę najnowsze wyniki badań z zakresu szeroko rozu-
mianych nauk kognitywnych. 

Filozofia moralna Thomasa Nagela została przedstawiona w powiąza-
niu z jego rozważaniami z innych pól badawczych. Podjęto próbę wykaza-
nia, że jest to cenna propozycja etyczna, którą warto wzbogacić o wymiar 
praktyczny. W związku z tym w ostatnim rozdziale starano się powiązać 
elementy etyki cnót z Nagelowską typologią racji. Poruszenie problemów, 
z którymi musi się mierzyć współczesna etyka cnót, miało na celu przyczy-
nienie się do jej wzbogacenia i ulepszenia stosowanych metod. Obrona ety-
ki cnót nie musi bowiem polegać na wykazaniu bezzasadności kierowanych 
wobec niej zarzutów – dopiero po uwzględnieniu wszystkich ograniczeń, 
słabości i niebezpieczeństw związanych z etyką cnót możliwe jest świado-
me i rzetelne powoływanie się na nią przy formułowaniu teorii etycznej.

Uzyskane wnioski można podsumować w następujący sposób: 
a)  Przedstawiona przez Nagela typologia racji do działania pozwala 

lepiej zrozumieć oraz częściowo rozwiązać podstawowe dylematy 
etyczne. W związku z tym należy poszukiwać sposobów na zwięk-
szenie wykorzystania jego koncepcji nie tylko w rozważaniach teo-
retycznych, ale również w odniesieniu do istniejących praktyk mo-
ralnych.
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b)  Dyspozycja do ważenia racji spełnia wymogi umożliwiające po-
traktowanie jej jako jednej z istotniejszych cnót, która związana 
jest ze zdolnością do trafnego osądu moralnego i z doskonaleniem 
rozumowania praktycznego. Dyspozycja taka wzbogaca etykę 
cnót o cenny element i przyczynia się do nadania typologii racji 
bardziej praktycznego wymiaru. Stanowi ona również element sta-
bilizujący w systemie motywacyjnym podmiotu. 

c)  Poszerzenie filozofii moralnej Nagela o wymiar praktyczny może 
polegać na wykorzystaniu typologii racji do kształtowania charak-
teru, ponieważ dyspozycje do kierowania się danymi typami racji 
lub do interpretacji sytuacji przez pryzmat określonych racji znaj-
dują swoje odzwierciedlenie również w charakterze człowieka. 

d)  Analiza najnowszych odkryć w dziedzinie nauk empirycznych po-
zwala na wysunięcie tezy, że skoro emocje są jednym z czynników 
umożliwiających myślenie praktyczne, to faktycznie nie można 
pozostawać całkowicie obojętnym wobec swoich przekonań mo-
ralnych. Jednocześnie w pracy wykazano, że chociaż dzięki temu 
częściowo zasypana zostaje przepaść pomiędzy przekonaniami 
moralnymi a działaniem, to ze względu na motywacyjną złożoność 
człowieka, w celu ugruntowania moralności jako trwałej praktyki, 
niezbędne jest sięgnięcie do kategorii cnót.

e)  Przeprowadzone badania ujawniają moralne niebezpieczeństwa 
i wyzwania, jakie stoją przed etyką cnót, i przemawiają na korzyść 
tezy, że współczesna etyka cnót – jeśli chce spełniać podstawo-
we standardy etyczne – powinna w większym stopniu zbliżyć się 
do modelu niedyrektywnego. Pomocą może być zaproponowana 
przez Nagela wizja etyki, w której zasadniczą funkcję pełni równo-
ważenie różnych typów racji prima facie. Jeżeli w filozofii moralnej 
ma się dokonywać postęp moralny polegający na ulepszaniu metod 
wychowawczych, na pogłębionej wrażliwości i na coraz bardziej 

Zakończenie
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adekwatnej wizji człowieka, to w wychowaniu do cnót niezbędne 
jest poświęcenie większej uwagi tym dyspozycjom, które w sposób 
szczególny łączą element etyczny i intelektualny. Takie ujęcie tej 
problematyki zbliża etykę cnót do niedyrektywnych metod wy-
chowawczych, pozostawiając jedynie te elementy charakterystycz-
ne dla etyki cnót, które są niezbędne jako czynnik stabilizujący. 
Zaproponowane ujęcie, zgodnie z postulatem kognitywno-afek-
tywnych wersji etyki cnót, kładzie nacisk nie na samo zachowanie, 
ale na myślący i działający podmiot

*     *     *

Nie ma powszechnej zgody co do tego, czym jest etyka cnót, z jakich 
źródeł powinna korzystać w celu uzasadnienia swoich twierdzeń lub jak 
duże jest jej znaczenie w filozofii moralnej1. Ponieważ nie ma jednej, sko-
dyfikowanej i jasno zdefiniowanej etyki cnót, uprawnione jest ujmowanie 
jej w szeroki sposób jako namysł nad sposobami kształtowania charakteru. 
Dyskusja na tym polu wiąże się ściśle z problematyką edukacji i wychowa-
nia, ponieważ kształtowanie określonych postaw i dyspozycji jest w nich 
jednym z kluczowych zagadnień2. Z kolei dyspozycje wiążą się z wieloma 
aspektami życia psychicznego, takimi jak emocje, pragnienia, wartości, wy-
bory, postawy, zainteresowania, oczekiwania itd.3 Ze względu na wielość 
elementów życia psychicznego, które wiążą się z omawianą problematyką, 
w niniejszej pracy wybrano podejście interdyscyplinarne.
1 Por. M. Merrit, Virtue ethics and situationist personality psychology, w: T. Nadelhaffer, 

E. Nahmias, S. Nichols (red.), Moral psychology. Historical and contemporary readings, 
Malden 2010, s. 225.

2 Ten fakt uznają zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy etyki cnót. Zob. np. J. Doris, 
Lack of character. Personality and moral behavior, Cambridge 2002.

3 Por. np. K.A. Appiach, Experiments in Ethics, London 2008, s. 35. Odnosi się on do 
koncepcji Rosalind Hursthorne, przedstawionej m.in. w: R. Hursthorne, On virtue 
ethics, Oxford 1999. 
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Pomimo zaproponowania stosunkowo szerokiej perspektywy badaw-
czej, która stara się uwzględnić najnowszą wiedzę na temat człowieka, nie 
wszystkie wątki zostały tu wyczerpująco omówione. Takie podejście wyni-
kało z faktu, że pewne pola badawcze stanowią osobną, rozległą dziedzi-
nę wymagającą odrębnych analiz. W związku z tym przy podjęciu próby 
powiązania koncepcji Nagela z etyką cnót skupiono się przede wszystkim 
na przedstawionej przez niego typologii racji do działania. Również jeśli 
chodzi o wątki arystotelesowskie, to zaproponowane ujęcie tylko w ogól-
ny sposób nawiązuje do koncepcji cnót Arystotelesa – korzysta przede 
wszystkim z jego zasady złotego środka, mądrości praktycznej i ogólnego 
rozumienia cnót jako trwałych dyspozycji. 

Jeśli chodzi o wyłaniające się kierunki dalszych badań, to w książce 
pojawiło się kilka zagadnień, które nie zostały szerzej rozwinięte, a jedy-
nie zasygnalizowanie. Należą do nich między innymi: kwestia możliwości 
zastosowania pojęcia modelu do dyskursu etycznego, przydatność pojęcia 
prototypu przy określaniu wagi danej racji prima facie, rola odkryć nauk 
empirycznych w dyskusji pomiędzy internalizmem i eksternalizmem mo-
tywacyjnym oraz relacje pomiędzy racjami i emocjami na płaszczyźnie 
psychologicznej i normatywnej. Zwłaszcza ta ostatnia kwestia wymaga 
dalszych badań. Chociaż poświęcono stosunkowo dużo miejsca problema-
tyce emocji i ich roli w procesie rozumowania, to zaprezentowane tu roz-
ważania nie mogą być uznane za wyczerpujące, wręcz przeciwnie – mają 
charakter wstępny i szkicowy. W książce sformułowano również pytanie 
dotyczące natury człowieka: czy złożoność zagadnień związanych z naturą 
ludzką sprawi, że pozostaniemy tylko z różnymi, niełączącymi się w jedną 
całość aspektami? Pod jakimi względami i w jakim zakresie ta kwestia mo-
głaby być analogiczna do „rozbicia dziedziny wartości”, którego nie tyl-
ko nie uda się, ale nawet nie powinno się próbować łączyć w jedną całość? 
Wątki te wydają się zasługiwać na osobne głębsze analizy.

Zakończenie
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Niniejsza książka w wielu miejscach ma charakter polemiczny, co jest 
zgodne ze stylem filozofowania omawianych myślicieli. Thomas Nagel wie-
lokrotnie pisał o tym, że wszelka wiedza musi żyć w cieniu sceptycyzmu, 
że człowiek jest istotą rozdartą na najgłębszym, metafizycznym poziomie, 
i że nie jest możliwe całkowite wyzbycie się poczucia absurdu, będącego 
wynikiem rozdźwięku pomiędzy naszymi aspiracjami i możliwościami. 
Mimo wszystko broni on obiektywności etyki i wyraża przekonanie, że 
postęp moralny jest możliwy. Dla myśli Nagela charakterystyczne jest 
ukazywanie trudności i zawiłości podstawowych dylematów etycznych. 
Chociaż udaje mu się uniknąć powierzchownego spojrzenia na podejmo-
wane przez siebie tematy, to wiele kwestii zarysowuje w sposób skrótowy 
lub hipotetyczny. Taki sposób filozofowania można potraktować jako za-
proszenie do dyskusji z jego propozycjami i zachętę do dalszego rozwija-
nia jego myśli.
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