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B³a¿ej Skrzypulec

O granicach etyki

Pytanie: dlaczego?
Najbardziej naturaln¹ reakcj¹ na próby
sformu³owania wszelkich zasad dotycz¹cych
moralnych obowi¹zków, powinnoœci, wartoœci
– wszystkiego tego, co oferuje nam filozoficzny,
a tak¿e potoczny namys³ na etyk¹, jest pytanie
„dlaczego?” Dlaczego w³aœnie tak mam post¹piæ, dlaczego to jest s³uszne, dlaczego d¹¿enie
do takiego celu w takich warunkach jest pewnym dobrem moralnym, a d¹¿enie do czegoœ
odmiennego stanowi czyn etycznie z³y? Jak siê
wydaje ¿adna z teorii etycznych nie jest w stanie na pytanie „dlaczego?” odpowiedzieæ
w sposób ostateczny, tzn. w taki, który uniemo¿liwi³by zadanie tego pytania po raz kolejny.
Có¿ mo¿e odpowiedzieæ nam np. utylitarysta? Czyn X jest dobry, poniewa¿ przyczynia
siê do wzrostu ogólnej sumy szczêœcia. Dlaczego jednak mamy przyj¹æ, i¿ wzrost ogólnej
sumy szczêœcia jest wartoœci¹? Zapewne dla
wielu (mo¿e i dla wiêkszoœci) ludzi takie za³o¿enie jest intuicyjnie oczywiste. Jednak nawet
najmocniejsze przekonanie nie stanowi argumentu wobec kogoœ, kogo intuicje s¹ odmienne. Co prawda jego stanowisko mo¿e wydawaæ
siê nam absurdalne, a rzeczywiste wystêpowanie takich pogl¹dów niezwykle ma³o prawdopodobne, jednak – jak siê wydaje – nie mo¿emy
znaleŸæ ¿adnych racji œwiadcz¹cych o tym,
i¿ stanowisko radykalnie odmienne od naszego
jest niemo¿liwe. Podobnie ktoœ móg³by twierdziæ, ¿e przyjemnoœæ jest doznaniem bezwartoœciowym – ¿e, nale¿y jej unikaæ za wszelk¹
cenê, lub jeszcze radykalniej, i¿ pomoc bliŸniemu i starania podejmowane w celu ochrony
ludzkiego ¿ycia s¹ godne potêpienia. Có¿ mo¿emy powiedzieæ przeciw niemu? Z pewnoœci¹
jesteœmy sk³onni odrzuciæ systemy etyczne,
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których zasady uniemo¿liwiaj¹ istnienie spo³ecznoœci lub wrêcz doprowadzi³yby do zag³ady
ludzkoœci. Czy jednak ostatecznie potrafimy
uzasadniæ dlaczego istnienie struktur spo³ecznych lub osobników z gatunku homo sapiens
jest wartoœci¹?
Nie jesteœmy równie¿ w stanie wykluczyæ mo¿liwoœci istnienia stanowisk skrajnie
chaotycznych i indywidualistycznych, w ramach których niemo¿liwe by³oby nawet uprawianie filozoficznego namys³u nad etyk¹ i które
wyklucza³yby jak¹kolwiek mo¿liwoœæ racjonalnej dyskusji. Takie „systemy” odrzuca³yby
zasadê generalizacji g³osz¹c np. i¿ pewna
jednostka w dwóch obiektywnie identycznych
sytuacjach mo¿e s³usznie post¹piæ w zupe³nie
inny sposób (kieruj¹c siê, powiedzmy, jakimœ
impulsem wewnêtrznym) lub, ¿e stoi ona ponad
normami etycznymi obowi¹zuj¹cymi wszystkich pozosta³ych ludzi. Jak ju¿ wspomnia³em
prawdopodobnie tak skrajne stanowisko nie pozwala nawet na podjêcie dyskusji, jednak czy
my (którym na dyskusji i uzasadnianiu swoich
pogl¹dów zale¿y) posiadamy jakikolwiek argument, którego nie da siê podwa¿yæ natrêtnym
pytaniem „dlaczego?” i który pozwoli³by na
wykluczenie mo¿liwoœci, i¿ to w³aœnie takie
skrajnie indywidualistyczne stanowisko jest
etycznie s³uszne?
Najbli¿szy przezwyciê¿enia opisywanego tu „etycznego sceptycyzmu” by³ Immanuel
Kant. Formu³uj¹c swój imperatyw kategoryczny s³owami: „Postêpuj tak, jak gdyby maksyma
twojego postêpowania przez wolê tw¹ mia³a siê
staæ ogólnym prawem przyrody”1 , zbli¿y³ siê
do jedynej granicy jakiej pytanie „dlaczego?”
nie mo¿e ju¿ przekroczyæ – do granicy ludzkiego myœlenia, wyznaczanej przez logiczn¹ zasadê sprzecznoœci. Stanowi¹c granicê mo¿li-
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woœci wszelkiego formu³owania myœli, stanowi
ona równie¿ granicê mo¿liwoœci zadawania
jakichkolwiek pytañ. Pos³uguj¹c siê przyk³adem k³amstwa (czynu, którego niedopuszczalnoœæ by³a dla Kanta oczywista) oraz przyjmuj¹c
standardow¹ interpretacjê imperatywu kategorycznego mo¿na zaobserwowaæ rzecz nastêpuj¹c¹: powszechne stosowanie k³amstwa
doprowadzi³oby do niemo¿noœci skutecznego
k³amania - gdyby ka¿dy spodziewa³ siê, i¿ inni
bêd¹ próbowali go ok³amaæ, nie dawa³by wiary
s³owom innych ludzi. K³amstwo jest wiêc czynem którym sam znosi swoj¹ mo¿liwoœæ, nie
tylko nie nale¿y go stosowaæ, ale w konsekwencji stosowanie go jest wrêcz niemo¿liwe.
Pytanie „dlaczego?” jest tu bezzasadne, nie
nale¿y k³amaæ, gdy¿ tak naprawdê k³amaæ siê
nie da. Oczywiœcie ten wynik Kanta oparty jest
na za³o¿eniach, które mo¿na ju¿ zaatakowaæ
bez wiêkszych trudnoœci np. odrzucaj¹c zasadê generalizacji i przyznaj¹c prawo do k³amstwa jedynie samemu sobie, co nie musi ju¿ poci¹gaæ za sob¹ ¿adnej logicznej sprzecznoœci.
Wydaje siê wiêc, i¿ nie jesteœmy w stanie uzasadniæ s³usznoœci naszych przekonañ
etycznych. Odpowiadaj¹c na pytanie „dlaczego
w tej sytuacji nale¿y zrobiæ Y?” lub „dlaczego
warto d¹¿yæ do X?” mo¿na jedynie daæ wyraz
pewnym za³o¿eniom (stwierdzaj¹c np. „gdy¿
jest dobre” lub „poniewa¿ X jest wartoœci¹”),
których uzasadnienie jest ju¿ niemo¿liwe. Napotykaj¹c osobê o za³o¿eniach sprzecznych
z naszymi nie posiadamy ¿adnych argumentów, za spraw¹ których moglibyœmy wykazaæ,
i¿ to w³aœnie nasze stanowisko jest s³uszne.
Czy wobec tego musimy zgodziæ siê na etyczny relatywizm? Czy rzeczywiœcie oznacza to,
i¿ nasze pogl¹dy s¹ zawsze nieuzasadnione?

Poziom i meta-poziom
Zacznijmy od stanowiska relatywizmu
etycznego. Czy przyjêcie tej opcji w jakikolwiek
sposób mo¿e pozwoliæ nam na ominiêcie
problemu wywo³anego pytaniem „dlaczego”?
Relatywist¹ etycznym nazywa siê zazwyczaj
kogoœ, kto uwa¿a, i¿ zasadniczo nie da siê
znaleŸæ racji przemawiaj¹cych za s³usznoœci¹
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jakiegokolwiek stanowiska etycznego (nie jesteœmy w stanie powiedzieæ dlaczego jedno lub
niektóre z nich maj¹ byæ s³uszne, a z kolei inne
zas³uguj¹ na odrzucenie). Czy jednak ponownie
nie mo¿na by zadaæ tu pytania „dlaczego”? Relatywista popada w podobny problem jak
sceptyk, który mówi¹c: „nie ma ¿adnej prawdy”
stwierdza tym samym: „jest prawd¹, ¿e nie ma
¿adnej prawdy”. Tak jak „etycznego fundamentalistê” (kogoœ kto uwa¿a, i¿ istnieje tylko jedno
s³uszne stanowisko etyczne, a wszystkie inne
godne s¹ potêpienia) mo¿na spytaæ „dlaczego
uwa¿asz, i¿ tylko Twoje pogl¹dy s¹ w³aœciwe?”,
tak relatywista musi zmierzyæ siê z pytaniem
„dlaczego uwa¿asz, ¿e s³usznoœci ¿adnego ze
stanowisk etycznych nie da siê uzasadniæ?”.
Wszystkie mo¿liwe pogl¹dy na etykê zdaj¹ siê
staæ pod tym wzglêdem na tym samym poziomie, a domaganie siê uzasadnienia przekonania o niemo¿noœci uzasadnienia s³usznoœci
któregokolwiek z nich jest równie mo¿liwe,
a odpowiedŸ na takie roszczenie równie trudna.
Lepszym rozwi¹zaniem mo¿e siê wydawaæ próba przyjêcia s³abszego stanowiska
(podobnego do tego, jakie wybiera Kartezjusz
mówi¹c o „moralnoœci tymczasowej”2 ), w którym stwierdza siê jedynie, i¿ nie wiemy czy
jakieœ pogl¹dy etyczne da siê uzasadniæ. Jeœli
jednak w taki sposób chcemy konsekwentnie
uchroniæ siê od pytania „dlaczego”, popadniemy w rodzaj regresu. Jeœli ktoœ stwierdzi „nie
wiem czy jakieœ stanowisko etyczne da siê
uzasadniæ”, mo¿na zapytaæ czy wie, ¿e wiedzê
na ten temat mo¿na uzyskaæ, czy te¿ mo¿e
wie, i¿ wiedzy takiej uzyskaæ nie sposób. Jeœli
zgodzi siê na któr¹kolwiek z tych opcji mo¿na
mu ju¿ ³atwo zadaæ pytanie „dlaczego?” (tutaj
raczej w formie: „sk¹d to wiesz?”). Musi on
wiêc powiedzieæ coœ w rodzaju „nie wiem, czy
mogê uzyskaæ wiedzê odnoœnie do tego, czy
jakieœ stanowisko etyczne mo¿na uzasadniæ”.
Wówczas mo¿na spytaæ: „czy wiesz, ¿e tak¹
wiedzê mo¿na uzyskaæ, czy te¿ wiesz, i¿ uzyskaæ jej nie mo¿na”. Jeœli ma z tych rzeczy,
mo¿na zapytaæ: „sk¹d wiesz?”. Jego obrona
musia³aby wiêc polegaæ na powiedzeniu zdania: „nie wiem czy mogê uzyskaæ wiedzê
odnoœnie do tego, czy mogê uzyskaæ wiedzê,

Zob. R. Descartes, Rozprawa o metodzie, Kêty 2002, s. 26-29.
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na temat tego, czy jakieœ stanowisko etyczne
mo¿na uzasadniæ” – i tak ad infinitum. Istnieje
jednak zarzut prostszy, powa¿niejszy. Przyjêcie „stanowiska niewiedzy” jest – w naszych
etycznych rozwa¿aniach – przyznaniem siê do
pora¿ki. Nie wiedz¹c, czy jakieœ stanowisko
etyczne mo¿e byæ s³uszne, nigdy nie wiemy,
czy postêpujemy w sposób s³uszny, a s³uszne
postêpowanie jest czymœ, na czym nam
niew¹tpliwie zale¿y.
Chcia³oby siê od razu zapytaæ: dlaczego
s³uszne postêpowanie jest czymœ na czym
nam zale¿y? Zasady s³usznego postêpowania
to zasady, wedle których nale¿y postêpowaæ.
Nale¿y wed³ug nich postêpowaæ, gdy¿ s¹ one
s³uszne. S¹ one s³uszne, gdy¿ prowadz¹ do
dobra, a dobro jest tym do czego d¹¿ymy.
Oczywiœcie to wszystko tautologie („etyczne
tautologie”), które w ¿aden sposób nie powiêkszaj¹ naszej wiedzy i nie przybli¿aj¹ nas do
odpowiedzi na pytanie „co jest s³uszne?”. S¹
one jednak istotne z innego wzglêdu. Wskazuj¹ one, i¿ istnieje pewna granica rozwa¿añ
etycznych, co do której pytania „dlaczego?” nie
da siê ju¿ zadaæ. WyraŸnie widaæ to choæby na
przyk³adzie takiego terminu jak „dobro”: dlaczego mamy d¹¿yæ do dobra? Gdy¿ dobro jest
w³aœnie tym do czego d¹¿yæ warto! Nie sposób
myœleæ inaczej, a wszelkie ró¿nice w tym
wzglêdzie mog¹ polegaæ jedynie na pomy³kach
terminologicznych (gdy np. ktoœ Ÿle opanowa³
dany jêzyk). T¹ najogólniejsz¹ granicê rozwa¿añ etycznych bêdê nazywa³ dalej „meta-poziomem” (w odró¿nieniu od wszelkich konkretnych
stanowisk etycznych, które s¹ „I-poziomowe”).
Co zawiera meta-poziom? Musi on obejmowaæ wszystkie stanowiska etyczne, jego
uznanie musi byæ mo¿liwe do przyjêcia z perspektywy ka¿dego z I-poziomowych stanowisk,
a jego zawartoœæ musi byæ wobec nich neutralna, tak, ¿e uœwiadomienie sobie jego istnienia
nie powinno sk³aniaæ nikogo do zmiany jego
w³asnych pogl¹dów etycznych. Oprócz wspomnianych ju¿ tautologii etycznych takich jak:
nale¿y czyniæ to, co jest s³uszne; dobrze jest
wype³niaæ to, co powinno siê czyniæ; to, co jest
wartoœci¹ jest dobre itp., znaleŸæ nale¿y rów-

nie¿ najogólniejsz¹ zasadê mówi¹c¹ jakie stanowiska etyczne w ogóle mog¹ byæ s³uszne,
tak, by niejako zarysowaæ mapê mo¿liwych
stanowisk I-poziomowych, z repertuaru których
bêdzie mo¿na potem dokonaæ wyboru. Zasad¹
tak¹ jest: „wszystkie mo¿liwe (logicznie)
stanowiska etyczne s¹ mo¿liwe (faktycznie)”.
Ka¿de stanowisko, które nie jest wewnêtrznie
sprzeczne, czyli które jest zgodne z podstawowymi regu³ami naszego myœlenia, takimi jak
zasada sprzecznoœci (mo¿liwoœæ logiczna),
mo¿e zaistnieæ, tzn. mo¿e istnieæ ktoœ, kto
uzna je za s³uszne (mo¿liwoœæ faktyczna).
Wobec takiej zasady pytanie „dlaczego?” nie
ma sensu, nie jesteœmy w stanie myœleæ o stanowisku wewnêtrznie sprzecznym (które np.
nakazuje w tym samym momencie czyniæ X
i nie czyniæ X) jako o s³usznym, gdy¿ postêpowanie wed³ug takiego stanowiska w ogóle nie
jest mo¿liwe. Oczywiœcie mo¿e siê zdarzyæ,
¿e ktoœ (nie zdaj¹c sobie z tego sprawy) uznaje
pewne sprzeczne stanowisko za w³asne. Wówczas jednak w rzeczywistoœci nie dzia³a wedle
niego (bowiem takiego dzia³ania w ogóle nie da
siê pomyœleæ), lecz wedle jakiegoœ innego
stanowiska.
Meta-poziom tworzy dziedzinê mo¿liwych stanowisk etycznych, z których nastêpnie cz³owiek mo¿e dokonaæ wyboru, przypisuj¹c któremuœ z nich s³usznoœæ. Ów wybór
dokonuje siê za spraw¹ aktu woli, najogólniej
pojêtego, bez okreœlania tego, co wp³ywa na
wybór lub te¿, na co kieruje siê wola jako na
swój cel (racjonalizm – irracjonalizm, determinizm – indeterminizm itp., to wszystko stanowiska I-poziomowe), chyba ¿e pos³u¿yæ siê tu
jedn¹ z etycznych tautologii np. w akcie woli
cz³owiek kieruje siê ku dobru. Na meta-poziomie okreœlone jest jedynie, i¿ tego rodzaju akt
woli musi siê dokonaæ. W kwestii etyki brak
wyboru jest równie¿ wyborem (obojêtnoœæ czy
apatia to równie¿ pewne stanowiska etyczne),
wyborem jest tak¿e relatywistyczne niezdecydowanie, a tak¿e próba ucieczki np. w postaci
samobójstwa. Jak pisa³ Pascal: „trzeba siê
zak³adaæ, to nie jest rzecz dobrowolna, zmuszony jesteœ”3.
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Meta-poziom wyznacza konieczne warunki, jakie spe³niaæ musi dowolne stanowisko
etyczne. Nie mówi jednak nic na temat tego,
co nale¿y rozumieæ przez uzasadnianie etycznych pogl¹dów, nie zawiera równie¿ wskazówek odnoœnie do znaczenia okreœlenia „s³uszne”. Konieczny wybór etyczny, dokonywany
spoœród stanowisk I-poziomowych, mo¿e
wydawaæ siê ca³kowicie pozbawiony sensu.
Jak siê wydaje, nie mo¿emy ostatecznie uzasadniæ ¿adnego z etycznych stanowisk, podobnie jak nie mo¿emy ostatecznie uzasadniæ
niemo¿noœci uzasadnienia jakiegokolwiek
z tych stanowisk, a uznanie w³asnej niewiedzy
w tej kwestii równie¿ nie prowadzi nas do ¿adnych zadowalaj¹cych rozstrzygniêæ. Czy pozostaje nam zgodziæ siê z Arystotelesem, który
w Etyce Nikomachejskiej pisze:
Co siê tyczy opracowania naszego
przedmiotu, to wystarczy mo¿e, jeœli on
osi¹gnie ten stopieñ jasno-œci, na który ów
przedmiot pozwala. Nie we wszystkich
bowiem wywodach nale¿y szukaæ tego
samego stopnia œcis³oœci?4

Najprawdopodobniej jednak nawet
uznanie niszcz¹cej mocy pytania „dlaczego?”
nie sk³ania nas do uznania, i¿ nasze w³asne
przekonania etyczne nie s¹ uzasadnione. Wydaje siê, ¿e ¿¹danie „ostatecznego uzasadnienia” jest czymœ zanadto wydumanym, czymœ
czego mo¿e ¿¹daæ jedynie jakiœ nadgorliwy
mi³oœnik filozofii. Kogoœ, kto bez ustanku pyta
„dlaczego?”, nie jesteœmy sk³onni braæ powa¿nie. Wydaje siê, ¿e musi on ¿artowaæ, nie rozumieæ znaczenia pewnych s³ów lub, w najbardziej skrajnych przypadkach, byæ szaleñcem,
z którym nie sposób rozmawiaæ.
Uzasadnianie przekonañ etycznych nie
odbywa siê bowiem na meta-poziomie (wówczas prawdopodobnie wszyscy szybko przekonalibyœmy siê, i¿ istnieje tylko jedno stanowisko mo¿liwe do przyjêcia), lecz znajduje siê
niejako „wewn¹trz” poszczególnych stanowisk
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I-poziomowych. Sposób uzasadnienia nadaje
spójnoœæ systemowi etycznemu wskazuj¹c,
w jaki sposób nale¿y interpretowaæ rzeczywistoœæ, aby przejœæ do uznania wartoœci za³o¿onych w danym stanowisku etycznym. Ktoœ
mo¿e powiedzieæ: „przemyœla³em sprawê i w tej
sytuacji najwiêcej szczêœcia przysporzy
wszystkim zrobienie X”, ktoœ inny jednak w tej
samej chwili równie dobrze mo¿e stwierdziæ:
„œwiêta ksiêga mojej religii w takich przypadkach zawsze nakazuje Y”, a ktoœ inny jeszcze:
„Tak rozkazuje bóg, dobrze sobie to pamiêtajcie, a mnie siê zdaje, ¿e wy w ogóle nie macie
w pañstwie nic cenniejszego ni¿ ta moja s³u¿ba
bo¿a”5 . Oczywiœcie w takiej sytuacji nie
sposób ju¿ uzasadniæ samego uzasadnienia,
chyba ¿e tautologicznie (mówi¹c, i¿ jest to
dobre uzasadnienie gdy¿ prowadzi do uznania
w³aœciwych wartoœci) lub poprzez odwo³anie siê
do innych wartoœci tworz¹cych nasz „obraz
œwiata” (np. uzasadnienie jest dobre gdy¿ nie
odwo³uje siê do mistycznych prze¿yæ jednostki
– jeœli racjonalnoœæ jest dla nas wartoœci¹).
O ile meta-poziom wyznacza³ granicê
mo¿liwych stanowisk etycznych, o tyle sposób
uzasadniania wraz ze zwi¹zanymi z nim wartoœciami wyznacza granicê tego, co na gruncie
danego I-poziomowego stanowiska mo¿na
uznaæ za s³uszne. Granica meta-poziomu by³a
granic¹ logiczn¹, granice stanowisk I-poziomowych s¹ raczej natury psychologicznej. Jeœli
ktoœ wyrazi absurdalne dla mnie stanowisko
np. „nale¿y zabijaæ ludzi” nie odrzucam go dlatego, ¿e jest ono niemo¿liwe; nie mog¹c jednak
znaleŸæ dla niego ¿adnej mo¿liwoœci uzasadnienia w obrêbie mojego systemu etycznego,
uznajê je za stanowisko niedorzeczne, uniemo¿liwiaj¹ce sensown¹ dyskusjê, a jego zwolennika za (w tym wypadku groŸnego) szaleñca. Zachodzi tu pewne podobieñstwo do
„Dowodu na istnienie œwiata zewnêtrznego” G.
E. Moor’a6. Jestem ca³kowicie pewien, i¿ posiadam dwie rêce, co uzasadniam tym, ¿e patrz¹c
na nie, widzê je – taki jest poprawny sposób
uzasadniania takiego przekonania w moim

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Kraków 1956, s. 5.
Platon, Obrona Sokratesa, Kêty 2002, s. 69.
6
Por. G. E. Moore, Proof of an External World, [w:] Philosophical Papers, Nowy York 1962, s. 144-148.
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„obrazie œwiata” (nie jest jednak logicznie
niemo¿liwe, abym nie mia³ dwóch r¹k). Cytuj¹c
L. Wittgensteina: „Jakim prawem nie w¹tpiê
w istnienie moich r¹k?” Ale ten, kto tak pyta,
nie dostrzega, ¿e w¹tpienie w istnienie funkcjonuje tylko w obrêbie gry jêzykowej”7 . Tak
jak w powy¿szym przyk³adzie, prawdziwoœæ
stwierdzenia „mam dwie rêce” zdaje siê byæ
nieod³¹czna od poprawnej (w danym „obrazie
œwiata”) procedury uzasadniania tego typu
s¹dów, tak w obrêbie stanowisk etycznych
dane postêpowanie jest s³uszne, wówczas gdy
spe³nia kryteria, stawiane przez wewn¹trzsystemowy sposób uzasadnienia. Jeœli czyjeœ
sposoby uzasadniania s¹ ca³kowicie ró¿ne od
naszych, to z tak¹ osob¹ po prostu nie sposób
na temat etyki rozmawiaæ. Jeœli dodatkowo
wystêpowa³aby sprzecznoœæ miêdzy wartoœciami, to wspólne ¿ycie i dzia³anie by³oby
niemo¿liwe – „Tam gdzie naprawdê spotykaj¹
siê dwie zasady, które s¹ nie do pogodzenia,
jeden drugiego uwa¿a za g³upca i heretyka”8.
Taka radykalna roz³¹cznoœæ (jeœli chodzi
o sposoby uzasadniania) lub sprzecznoœæ (jeœli
chodzi o wartoœci) stanowisk etycznych faktycznie zdarza siê prawdopodobnie niezwykle
rzadko (choæ nie ma powodów by uznaæ, i¿ nie
mo¿e wystêpowaæ). Zazwyczaj niezgodnoœæ
jest czêœciowa i polega np. na tym, ¿e wyznaj¹c te same wartoœci (np. „nale¿y chroniæ
ludzkie ¿ycie”), poprzez czêœciowo rozbie¿ne
sposoby uzasadniania inaczej interpretujemy
rzeczywistoœæ (np. czy p³ód jest, czy nie jest
cz³owiekiem) lub napotykaj¹c na skomplikowane sytuacje mamy w¹tpliwoœæ, jakie wartoœci
uzasadnia sposób uzasadniania, co do którego
jesteœmy zgodni (np. ró¿norodne interpretacje
Pisma Œw. prowadzi³y czêsto do uznania s³usznoœci odmiennych poczynañ) itp. Im jednak
cudze stanowisko etyczne jest dalsze od naszego, tym wydaje nam siê ono „dziwniejsze”
i trudniejsze do przyjêcia, choæ zdaj¹c sobie
sprawê z niemo¿noœci uzasadnienia na metapoziomie, nie musi siê nam ono wydawaæ mniej
mo¿liwe.

Posiadaj¹c wiêc (z koniecznoœci) jakieœ
stanowisko etyczne i bêd¹c przekonanymi
o jego s³usznoœci, a jednoczeœnie zdaj¹c sobie
sprawê z niemo¿noœci absolutnego uzasadnienia (gdy¿ zawsze mo¿na spytaæ „dlaczego?”),
musimy stwierdziæ, i¿ stanowiska radykalnie
odmienne od naszego s¹ nies³uszne (nie mog¹
byæ s³uszne gdy¿ nie sposób ich uzasadniæ na
gruncie naszego systemu), a jednoczeœnie
musimy przyznaæ, ¿e ich istnienie jest mo¿liwe
i nie jesteœmy w stanie podaæ takiej osobie
¿adnych powodów, dla których powinna swoje
stanowisko porzuciæ (gdy¿ wszystkie nasze
sposoby uzasadniani i argumentowania w jej
systemie nie s¹ istotne).
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L. Wittgenstein, O pewnoœci, Warszawa 1993, s. 23.
Tam¿e, s. 116.

Zak³ad Pascala
Z tego, co napisa³em powy¿ej wynika, i¿
termin „s³uszny” oznacza: mo¿liwy do uzasadnienia za pomoc¹, poprawnego w naszym
systemie etycznym, sposobu uzasadniania.
Wydaje siê jednak, ¿e jest to tylko po³owa
prawdy. Pod wzglêdem znaczenia terminu
„s³uszny” sferê wszystkich mo¿liwych stanowisk etycznych dzieli dychotomicznie kwestia
istnienia Boga. Stanowiska etyczne nie uznaj¹ce istnienia takiego bytu musz¹ przyj¹æ pojêcie
s³usznoœci zrelatywizowane do danego systemu etycznego, godz¹c siê na to, ¿e choæ ich
pogl¹dy s¹ s³uszne, nie s¹ one w stanie znaleŸæ
¿adnego argumentu przeciwko komuœ, kogo
sposoby uzasadniania s¹ radykalnie inne.
W konsekwencji oznacza to, i¿ tak naprawdê
nie mo¿na myliæ siê w kwestii tego, co jest
s³uszne, mo¿na byæ co najwy¿ej ma³o przekonanym o s³usznoœci w³asnych dzia³añ. Jeœli
czyjeœ stanowisko etyczne by³oby bardzo spójne, sposoby jego uzasadniania w jednoznaczny sposób wskazywa³by na to, jak nale¿y realizowaæ za³o¿one w tym systemie wartoœci,
a osoba posiadaj¹ca zajmuj¹ca takie stanowisko postêpowa³aby zawsze w zgodzie z jego
wymogami – z definicji zawsze postêpowa³aby
s³usznie (z jej punktu widzenia). W tym ujêciu

O granicach etyki
s³usznoœæ nabiera cech wyra¿enia okazjonalnego (w podobnym sensie, jak np. rzeczywistoœæ i nierzeczywistoœæ œwiatów mo¿liwych
u D. Lewisa9). Stanowisko, co do którego jesteœmy przekonani jest s³uszne, musimy siê
jednak zgodziæ, ¿e inne stanowiska s¹ „mo¿liwie s³uszne” – s¹ s³uszne dla ich zwolenników,
dla których z kolei nasze stanowisko jest
jedynie „mo¿liwie s³uszne”.
Istnienie Boga radykalnie zmienia
perspektywê uzasadniania s³usznoœci etycznych przekonañ. Okazuje siê, ¿e pewne dzia³ania s¹ s³uszne w obiektywnym sensie – tzn. s¹
s³uszne nawet jeœli ¿aden cz³owiek je za takie
nie uwa¿a. Bóg jest tutaj rozumiany w tradycyjnym sensie – jako byt najdoskonalszy,
wszechmocny, stwórca zarówno ca³ej sfery
ontologicznej jak i sfery aksjologicznej œwiata,
„zainteresowany” œwiatem, który stworzy³. Nie
wchodz¹c w teologiczne subtelnoœci, rolê Boga
w fundowaniu sfery aksjologicznej mo¿na
przedstawiæ analogicznie do roli cz³owieka
wybieraj¹cego stanowisko etyczne (oczywiœcie
wybór stanowiska etycznego nie dokonuje siê
w prosty sposób, wp³ywa nañ niezliczona iloœæ
czynników, nie to jest jednak tu istotne). Bóg
jako stwórca wszystkiego ustanawia to, co jest
s³uszne, a co nies³uszne. Jako, ¿e jest bytem
najdoskonalszym, w jego „wyborze” nie mo¿e
byæ ¿adnej niespójnoœci („jest ca³kowicie przekonany” co do w³asnego „wyboru”), a poza jedynym Bogiem i stwórc¹ wszystkiego nie ma ju¿
¿adnej instancji, mog¹cej byæ Ÿród³em alternatywnych zasad etycznych. Podobnie, jeœli
Boga nie ma, to cz³owiek niejako zajmuje jego
miejsce i staje siê jednym z wielu „bogów”
tworz¹cych etykê.
Jeœli wiêc Bóg istnieje oraz jeœli pewne
stanowisko etyczne w pe³ni odzwierciedla jego
wolê, to takie stanowisko jest uzasadnione
w sposób absolutny (na meta-poziomie). Inaczej mówi¹c, jeœli istnieje Bóg, to na metapoziomie otrzymujemy kolejn¹ tautologiê
etyczn¹, która jednoczeœnie okreœla znaczenie
terminu „s³uszny”: s³uszne jest to, czego chce
Bóg (a to, czego Bóg chce, jest s³uszne).
Je¿eli wiêc istnieje stanowisko etyczne, które-
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go sposób uzasadniania pozwala jego zwolennikom na przekonanie siê o istnieniu Boga,
mog¹ oni wówczas twierdziæ: nasze stanowisko i nasze zasady s¹ jedynymi s³usznymi, s¹
tymi zasadami, których przestrzegania chce
Bóg i jeœli ktoœ ma stanowisko sprzeczne
z naszym, to – prêdzej czy póŸniej – przekona
siê on, ¿e to my mieliœmy racjê (np. Bóg tak
pokieruje jego ¿yciem, ¿e cz³owiek ten zmieni
swoje stanowisko etyczne lub przekona siê
o swoim nies³usznym postêpowaniu dopiero
w ¿yciu pozagrobowym). Inne stanowiska co
prawda wci¹¿ s¹ mo¿liwe logicznie (a wiêc i faktycznie), a ich sposoby uzasadniania wci¹¿
wyznaczaj¹ psychologiczne granice (choæ
wówczas czêœæ uzasadnieñ jest obiektywnie
prawdziwa, a czêœæ obiektywnie fa³szywa),
jednak ich s³usznoœæ nie jest ju¿ czymœ dla
nich „wewnêtrznym”, lecz jest oceniana wobec
obiektywnego uk³adu odniesienia wyznaczanego ustanowieniami Boga.
Wydaje siê równie¿, ¿e przyjêcie istnienia boskiego bytu jest jedynym sposobem na
uzyskanie obiektywnych zasad etycznych.
Tego rodzaju zasad nie mo¿e utworzyæ ¿aden
ludzki podmiot, nie mog¹ byæ one równie¿
zawarte w prawach rz¹dz¹cych œwiatem
przyrody. Jak pisa³ Wittgenstein:
Przypuœæmy, ¿e ktoœ z was by³by osob¹
wszechwiedz¹c¹, a zatem zna³by
wszystkie ruchy wszystkich cia³ ¿ywych
i martwych w œwiecie i zna³by równie¿
wszystkie stany umys³ów wszystkich ludzi,
jacy kiedykolwiek ¿yli, i przypuœæmy,
i¿ cz³owiek ów spisa³ ca³¹ sw¹ wiedzê
w wielkiej ksiêdze, tak ¿e zawiera³aby ona
ca³kowity opis œwiata. I chcê powiedzieæ,
i¿ ta ksiêga nie zawiera³aby niczego, co
nazwalibyœmy s¹dem etycznym, lub
czegoœ, z czego by logicznie taki s¹d
wynika³10.

Byty tworz¹ce ontologiczn¹ sferê œwiata
s¹ etycznie neutralne, a jedynie ludzie – oprócz
tego, i¿ z koniecznoœci konstytuuj¹ strukturê
ontologiczn¹ œwiata – zdolni s¹ do tworzenia

Por. D. Lewis, Œwiaty mo¿liwe , [w:] T. Szubka, Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1996, s. 127-135.
L. Wittgenstein, Wyk³ady o religii i etyce, Kraków 1995, s. 75-85.
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etyki. Na œwiat, którego opis jest tylko zbiorem
zdañ o faktach, nak³adaj¹ oni aksjologiczn¹
interpretacjê, nadaj¹c pewnym zdarzeniom
etyczn¹ wartoœæ, wprowadzaj¹c pojêcia takie
jak dobry/z³y, s³uszny/nies³uszny. Przyjêcie
istnienia Boga ogranicza jednak t¹, mniej lub
bardziej swobodn¹, twórcz¹ dzia³alnoœæ ludzkich podmiotów. Ustanowiona przez Boga sfera
aksjologiczna, staje siê dla cz³owieka bardziej
podobna do sfery ontologicznej. Cz³owiek nie
tworzy ju¿ wówczas zasad etyki, lecz – podob-

nie jak dzieje siê to z prawami rz¹dz¹cymi
przyrod¹ – odkrywa je i poznaje. Mo¿na by tu
pokusiæ siê o sformu³owanie pewnej wersji
„zak³adu Pascala”: tylko przyjmuj¹c istnienie
Boga, mo¿emy sensownie uznawaæ, i¿ s³usznoœæ naszych pogl¹dów etycznych ma jakieœ
absolutne uzasadnienie. Choæ oczywiœcie
mo¿e byæ to przekonuj¹ce tylko wówczas, jeœli
na gruncie naszego stanowiska etycznego,
obiektywnoœæ zasad etycznych przedstawia
dla nas jak¹kolwiek wartoœæ.
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