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O ISTNIENIU PORZĄDKU
MORALNEGO

Określenie „porządek moralny” jest tu używane jako poręczniejsza nazwa dla
obiektywnie istniejącej rzeczywistości moralnej. Ściślej ujmując, rzeczywistość
moralną stanowią porządek i nieporządek moralny, ale dla wygody używam
tu zazwyczaj krótszej nazwy. Jeśli przyjąć, że istnieje coś takiego, jak porzą-
dek moralny, nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak go możemy poznać
i jak on istnieje. Jedno z niedawnych badań wskazuje, że mniej więcej połowa
filozofów przyjmuje w metaetyce realizm, w odróżnieniu od antyrealizmu, co
można ogólnie rozumieć w taki sposób, że realiści przyjmują obiektywne, czyli
niezależne od ludzkiego poznania istnienie porządku moralnego¹. Według te-
go samego badania, nieco więcej jest takich filozofów, którzy przyjmują szerszą
tezę — że oceny moralne opierają się na poznaniu, czyli opowiadają się za ko-
gnitywizmem metaetycznym. Zazwyczaj w metaetyce realizm występuje razem
z kognitywizmem. Takie stanowiska, czyli metaetyczny realizm i kognitywizm,
były zdecydowanie dominujące od starożytności. Oczywiście jednak również
nieustannie pojawiały się w historii ludzkiej myśli dotyczące tej sprawy wątpli-
wości. W popularnych opracowaniach jako jednego z wybitniejszych kontestato-
rów realizmu w metaetyce wspomina się Davida Hume’a. Kumulacja wątpliwo-
ści i autorów kwestionujących to stanowisko przypada bodaj na wiek XX. Pod
koniec XX wieku realiści moralni w filozofii anglofońskiej jeszcze odczuwali, że
są zdecydowaną mniejszością. Tak na przykład Peter Railton w początkowych
zdaniach swego artykułu zatytułowanego Moral Realism z 1986 roku pisał:

¹D. BOURGET, D.J. CHALMERS, What Do Philosophers Believe?, „Philosophical Studies”, 170
(2014), s. 465–500. Badanie to ma kilka zasadniczych wad: dotyczy ono raczej świata anglofoń-
skiego (kolosalna nadreprezentacja uniwersytetów Stanów Zjednoczonych), raczej tradycji anali-
tycznej i nie jest ograniczone do specjalistów zajmujących się moralnością, etyką czy metaetyką.
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Wśród współczesnych filozofów nawet ci, którzy wcale nie uważają, że scep-
tycyzm w odniesieniu do nauk empirycznych jest przekonujący, zwykle uznają
przemożną siłę przekonywania sceptycyzmu w sprawach moralności. Z różnych
powodów (wśród tych powodów jest zrozumiała podejrzliwość względem abso-
lutyzmu moralnego) uważa się, że oznaką rozsądku jest zniwelowanie wszelkie-
go przejawu obiektywizmu w dyskursie moralnym. Stało się to tak powszechne
w świeckiej kulturze intelektualnej, by traktować moralność jako subiektywną
czy konwencjonalną, że większość z nas ma teraz trudność, by sobie wyobrazić,
jak by to było, gdyby istniały fakty, na które odpowiadają sądy moralne².

Jednakże podczas ostatniego dwudziestolecia sytuacja się zmieniła i stanowi-
sko realistyczne w metaetyce cieszy się większą popularnością³. Sposoby wyja-
śniania realizmu w metaetyce bardzo się różnią. Przekonania i dyskusje modne
w poprzednim wieku, wraz z ich umownymi i zazwyczaj milcząco zakładany-
mi anatemami myślenia filozoficznego wpływają na stanowiska obecne, tak że
część z nich, chociaż przedstawiane są jako stanowiska realistyczne, przez to,
że starają się uwzględniać niepokoje i obawy częściej występujące w poprzed-
nim wieku, przez innych autorów określane są jako niedostatecznie realistyczne.
Dlatego pojawiają się też teorie, które autorzy nazywają „solidnym realizmem”
(ang. robust realism), w odróżnieniu od innych teorii, zbytnio ulegających zdez-
aktualizowanym troskom lub niezbyt poważnie traktujących moralność.

Pytanie o istnienie porządku moralnego może wciąż w wielu wzbudzać sze-
reg negatywnych skojarzeń i obaw. Bo czyż na porządek moralny właśnie nie
powołują się wyśmiewane tradycjonalistycznie konserwatywne nurty filozofii
politycznej? Powoływanie się na porządek moralny w kontekście polityki czy
szerzej pojmowanego życia społecznego wydaje się konfliktogenne, stygmatyzu-
jące i wykluczające. Bezpieczniejsze pod tym względem jest obranie albo jakie-
goś stanowiska relatywistycznego, albo stanowiska opierającego się na umowie
społecznej (te dwie możliwości mogą się zresztą pokrywać)⁴. Porządek moral-
ny może też kojarzyć się z dążeniami retrybutywistów w filozofii prawa, czyli

²P. RAILTON, Moral Realism, „The Philosophical Review”, 95 (1986), s. 163. Tu i wszędzie
w tym tekście podaję własne tłumaczenia.

³D. ENOCH w swej książce Taking Morality Seriously: A Defense of Robust Realism, Oxford:
Oxford University Press, 2011, pisze, że gdy w 2003 roku pierwszy raz przedstawiał zręby swego
ujęcia realizmu metaetycznego, argumentował za pozytywami tego stanowiska, mimo znajdowa-
nia się w sytuacji filozoficznej mniejszości. Ale teraz sytuacja, jego zdaniem, bardzo się zmieniła
i różnorodne stanowiska realistyczne stają się częstsze (zob. s. 6).

⁴G. DE ANNA i R. MARTINELLI we wstępie do wydanej przez nich książki Moral Realism
and Political Decisions, Bamberg: University of Bamberg Press, 2015, piszą: „Generally, political
theorists still rely on a framework of practical rationality which pre-dates recent discussions about
realism and which postulates that the good is wholly subjective, i.e. relative to either individuals or
societies […]. The hope is that, by assuming a subjectivist view of rationality, clashes between the
diverse positions upheld in complex contemporary societies may be prevented. Discussions about
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autorów nawołujących do naprawienia porządku moralnego, gdy wydarzy się
jakaś niesprawiedliwość: zazwyczaj postulują oni nazbyt surowe kary, włącznie
z karą śmierci, a niektórzy najchętniej by orędowali za powrotem do tzw. lex ta-
lionis, czyli zasady „oko za oko, ząb za ząb”⁵. Także wspomniani powyżej w cyta-
cie moralni absolutyści często wykorzystują dyskurs o porządku moralnym, a ich
argumenty i wnioski moralne, delikatnie ujmując, raczej nie znajdują poklasku
wśród zdecydowanej większości uniwersyteckich filozofów (aczkolwiek taki po-
klask jest dosyć zawodnym wyznacznikiem prawdy). Zarówno w popularnych
publikacjach, jak i w poważnych studiach przeciwko istnieniu porządku moral-
nego często podnosi się argument z narzucających się rozbieżności w pojmo-
waniu spraw moralnych wśród członków danego społeczeństwa oraz argument
przedstawiający wyniki badań naukowych w taki sposób, że znacznie zmniejsza
się prawdopodobieństwo stanowisk zakładających lub postulujących istnienie
porządku moralnego. Innymi słowy, zdaniem wielu autorów istnienie porząd-
ku moralnego jest nie do pogodzenia z naturalizmem, natomiast buntowanie
się przeciwko tezom naturalizmu w filozofii odbierane jest coraz częściej jako
oznaka zapóźnienia intelektualnego czy nienadążania za współczesnością.

W tym opracowaniu przedstawię szereg najczęściej wysuwanych współcze-
śnie argumentów przeciwko istnieniu porządku moralnego. Następnie przywo-
łam rozwiązanie, jakie można znaleźć w pismach św. Tomasza z Akwinu i po-
krótce zasugeruję kierunki odpowiedzi na wysuwane zarzuty.

1. NAJCZĘSTSZE ARGUMENTY PRZECIWKO
ISTNIENIU PORZĄDKU MORALNEGO

Najpierw warto zaznaczyć, że część argumentujących przeciwko istnieniu po-
rządku moralnego (czyli, inaczej mówiąc, tych, którzy nie przyjmują istnienia
rzeczywistości moralnej czy faktów moralnych, a więc w nazewnictwie meta-
etycznym część antyrealistów) przyznaje, że w praktyce, gdy myślimy i mówi-
my o sprawach moralnych, opowiadamy się za tym, że fakty moralne istnieją.
Tyle że w tym myśleniu i mówieniu mylimy się fundamentalnie i globalnie. In-
ni antyrealiści negują istnienie faktów moralnych, a nasze twierdzenia moral-
ne według nich nie mają na celu informować o faktach moralnych czy opisy-
wać rzeczywistości moralnej, lecz raczej mają mówić o naszych odczuciach czy

policy-making and public decisions in multicultural societies normally start from the assumption
of this notion of rationality” (s. 7).

⁵Takie obawy dokumentuje np. P. KORITANSKY, Two Theories of Retributive Punishment: Im-
manuel Kant and Thomas Aquinas, „History of Philosophy Quarterly”, 22 (2005), s. 319–338.
Zob. tenże, Thomas Aquinas and the Philosophy of Punishment, Washington, D.C.: The Catholic
University of America Press, 2012.
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emocjach. Antyrealiści zasadniczo zgadzają się z realistami, że niektóre czyny
są złośliwe, przykre, niezgodne ze standardami kultury, inne zaś są przyjem-
ne, miłe, zgodne ze standardami kultury. Negują jednak, że ponadto są jakieś
fakty moralnie słuszne i niesłuszne, cnotliwe i wadliwe, dobre i złe. Żeby uznać
istnienie takich faktów moralnych, domagają się oni wskazania racji metafizycz-
nych i epistemologicznych, czyli domagają się uzasadnienia, że należy przyznać
faktom moralnym miejsce w metafizycznym obrazie świata, jak też domagają
się wyjaśnienia, jak takie fakty mogłyby być poznawalne⁶. Wyliczę teraz krótko
i omówię podstawowe formy argumentów przeciwko istnieniu obiektywnego
porządku moralnego. Zręby odpowiedzi na te argumenty znajdą się w drugiej
części tego opracowania, przy okazji prezentacji myśli Tomasza z Akwinu.

a. Wspomniany już David Hume zaproponował następujące doświadczenie my-
ślowe, by przekonać, że fakty moralne nie są tym, czym się ludziom przeważnie
wydaje. Wszyscy się raczej zgadzamy, mówi Hume, że umyślne zamordowa-
nie kogoś jest moralnie złe. Jeśli jednak się przyjrzeć dokładnie jakiemukolwiek
morderstwu, wcale nie widać zła moralnego w danym działaniu, a tylko pew-
ne uczucia, motywy, chcenie czy myślenie⁷. Hume był zafascynowany nowymi
teoriami w naukach przyrodniczych i odkryciami z nimi związanymi. Chciał
dokonać w moralności podobnej rewolucji, jaka na jego oczach dokonywała się
w filozofii przyrody. Dlatego co rusz pojawiają się w jego pismach porówna-
nia z teoriami przyrodniczymi. Argumentował za tym, że w przypadku faktów
moralnych jest podobnie jak z kolorami. Był przekonany, że nauka jego cza-
sów wykazała, iż kolory tak naprawdę nie istnieją i że to raczej człowiek tak
odbiera fizyczne właściwości świata, że jego oczy kolorują to, co samo w sobie
kolorów nie ma. W sprawach moralnych też tak jest, twierdzi Hume. W realnie
istniejącym świecie są tylko poszczególne działania, motywy, dążenia, uczucia
i myślenie. A nie ma cnoty ani wady, nie ma dobra ani zła moralnego, nie ma
sprawiedliwości ani niesprawiedliwości jako czegoś istniejącego poza naszym
postrzeganiem i odczuwaniem. Tego typu argument lub jego coraz to nowsze
odmiany pojawiają się wciąż jako ważny element skłaniający ku odrzuceniu re-
alizmu metaetycznego.

Jedna z wersji tego argumentu odwołuje się do brzytwy Ockhama bardziej
wprost, niż to robi Hume. Dla Hume’a jest to przesłanka przemycona, obecnie
zaś nawet modne jest cytowanie tej zasady, jakby w odpowiedzi na oczekiwanie

⁶Zob. G. SAYRE-MCCORD, „Moral Realism”, w: The Oxford Handbook of Ethical The-
ory, red. D. Copp, Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 39–62; tenże, Moral Re-
alism, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), red. E.N. Zalta,
https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/moral-realism.

⁷Zob. D. HUME, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa: Fundacja
Aletheia, 2005 [oryg. 1739], s. 545.
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okazania ogłady filozoficznej. Brzytwa Ockhama, czyli twierdzenie „Non sunt
entia multiplicanda praeter necessitatem” (Nie należy mnożyć bytów bez po-
trzeby), funkcjonuje w tym kontekście dwojako: w roli zasady metodologiczno-
epistemologicznej i w roli zasady metafizycznej. Zgodnie z pierwszą rolą, nazy-
waną również oszczędnością teoretyczną, preferowalne są takie teorie czy wy-
jaśnienia w filozofii i nauce, które wymagają mniejszej liczby elementów. Ro-
zumienie drugiej roli tej zasady może mieć dwie formy, łagodniejszą i bardziej
radykalną. W pierwszej wersji do metafizycznego obrazu świata dopuszcza się
tylko te elementy, które są potrzebne do wyjaśnienia tego świata, natomiast
względem pozostałych elementów, które być może istnieją, zawiesza się sąd lub
pomija się je milczeniem (jest to więc forma agnostycyzmu). W drugiej, bar-
dziej radykalnej wersji metafizycznej roli brzytwy Ockhama elementy, byty, ja-
kości, właściwości, co do których można mieć wątpliwości, czy istnieją, a które
są zbędne w wyjaśnianiu tego świata, szala wątpliwości przechyla się ku negacji,
ze względu na zachowanie jak największej prostoty w metafizycznym obrazie
świata⁸. Można przyjąć, że to, co nie pomaga w wyjaśnianiu naszego doświad-
czenia, nie istnieje, albo w taki sposób wyjaśnić to, co się wydaje, że istnieje,
żeby sprowadzić to do czegoś, o czym wiadomo, że istnieje; ewentualnie moż-
na próbować wyjaśniać, dlaczego nam się wydaje, że coś istnieje, choć naukowo
winniśmy uznać, że nie istnieje. W kwestii istnienia porządku moralnego, bytów
moralnych, wartości moralnych, właściwości czy cech moralnych część autorów
uważa, że nie są one potrzebne do wyjaśnienia ludzkich zachowań. Są inne spo-
soby wyjaśniania, dlaczego ludzie zachowują się akurat w taki, a nie inny sposób.
W dodatku są to sposoby naukowe. Antyrealiści metaetyczni twierdzą, że biolo-
gia, socjologia i psychologia mogą równie dobrze — a może i lepiej — wyjaśniać
ludzkie funkcjonowanie, identyfikując na przykład różne mechanizmy ewolu-
cyjne, obywając się bez powoływania się na porządek moralny. Współczesne
nauki nie znają czegoś takiego jak porządek moralny, rzeczywistość moralna,
własności moralne, wartości moralne itd. — mówią antyrealiści. Z punktu wi-
dzenia nauki nie wiadomo, jak one miałyby istnieć, i nie wiadomo, w jaki sposób
mielibyśmy mieć do nich dostęp poznawczy. Nie widać więc powodów, dla któ-
rych mielibyśmy postulować istnienie porządku moralnego czy rzeczywistości
moralnej. Takie postulaty wydają się zbędne i jawią się jako pewien atawizm
poznawczy, nieuzasadniony nawyk, pozostałość po funkcjonowaniu w ramach
dawnego, zdezaktualizowanego metafizycznego obrazu świata.

Argument ten (a raczej cała rodzina argumentów tego typu) przyjmuje za-
tem formę ogólnego naukowego testu dla rzeczywistości: jeśli nauka nie może

⁸O tym, że brzytwa Ockhama faktycznie nie jest Ockhama, i o różnych jej rolach i zastosowa-
niach, zob. E. SOBER, Ockham’s Razors: A User’s Guide, Cambridge: Cambridge University Press,
2015.
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zweryfikować istnienia czegoś, najlepsze dostępne nam narzędzia poznawcze
mówią nam, że to nie istnieje. W wypadku metaetyki test ten dotyczy istnie-
nia obiektywnego porządku moralnego czy obiektywnych wartości moralnych:
nauka nie może zweryfikować ich istnienia. Byłyby one dla naukowo weryfiko-
walnej metafizyki zbyt dziwaczne (stąd nazwa jednej z wersji tego argumentu:
argument from queerness) w porównaniu ze zwykłymi bytami rozpoznawanymi
przez naukę, zbyt tajemnicze czy zbyt nawiedzone⁹. Obiektywne wartości w ta-
kim wyobrażeniu podobne byłyby do transcendentnych form platońskich, po-
siadających tajemniczą siłę przymuszania podmiotów moralnych do określone-
go działania — a czegoś takiego dzisiaj ludzie z choćby odrobiną filozoficzne-
go wyrobienia nie przyjmą za coś teoretycznie atrakcyjnego. Odwoływanie się
do tak rozumianej sfery normatywnej może być postrzegane jako metafizyczna
mistyfikacja. Najlepsze zatem dostępne narzędzia poznawcze mówią nam, że
obiektywny porządek moralny czy obiektywne wartości moralne nie istnieją¹⁰.

b. Do najczęściej wysuwanych argumentów przeciwko obiektywnie istniejące-
mu porządkowi moralnemu należy taki, który opiera się na zakresie i głębi róż-
nic stanowisk w sferze moralnej. Istnienie obiektywnego porządku moralnego
może wydawać się mało prawdopodobne, jeśli weźmie się pod uwagę rozbież-
ności ocen w sprawach moralnych. Samo występowanie tych rozbieżności jest
oczywiste na poziomie międzyosobowym, a jeszcze bardziej na poziomie mię-
dzykulturowym. Można próbować wyjaśniać, że ludzie nie zgadzają się w są-
dach moralnych, tym, że są niedoinformowani albo zanadto uprzedzeni, albo
nieuważni, albo nieracjonalni, albo nazbyt przywiązani do pewnego stylu życia,
ale według opowiadających się przeciwko realizmowi etycznemu przekonujące
w tym argumencie jest to, że zupełnie różne oceny moralne mogą być wydawane
przez otwarte, w pełni rozumne osoby, które mają dostęp do tych samych in-
formacji w tej samej sprawie moralnej. Wystarczy pomyśleć o takich tematach,
jak aborcja, eutanazja, kwestia wojny sprawiedliwej czy moralny zakres obowią-
zywania praw autorskich. Antyrealiści moralni wskazują, że kwestie moralne

⁹Argument ten przemawia bardziej do filozofów aspirujących do miana „filozofów nauko-
wych”, czyli tych, którzy upatrują filozoficzną normatywność w twierdzeniach naukowców. Dość
jaskrawy przykład takiej postawy w kontekście realizmu metaetycznego można znaleźć w artyku-
le Ch. CLAVIEN, Ch. FITZGERALD, Le réalisme métaéthique face à la science: un rapport conflictuel,
„Klēsis — Revue philosophique”, 9 (2008), s. 157–179.

¹⁰Zob. R. SHAFER-LANDAU, The Fundamentals of Ethics, wyd. 2, New York–Oxford: Oxford
University Press, 2012, s. 334–337. W rozdziale 21 tej książki autor wylicza w innym kluczu
i w innym układzie 10 najczęstszych argumentów przeciwko obiektywności moralnej i udziela
na nie odpowiedzi. Zob. również D. ENOCH, Taking Morality Seriously — w całej książce au-
tor prezentuje i poddaje długiej dyskusji szereg argumentów przeciwko realizmowi w metaetyce.
Kilka argumentów w jeszcze innym kluczu przytacza K. SAJA, Filozoficzne źródła antyrealizmu
etycznego, „Roczniki Filozoficzne”, 42/1 (2014), s. 5–24.
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są często kontrowersyjne i taki stan jest zazwyczaj stały, bez perspektyw po-
godzenia stron kontrowersji. Te rozbieżności w ocenach moralnych wydają się
zasadniczo nierozwiązywalne¹¹. Ponadto, wskazuje się, że kontrowersji moral-
nych jest znacznie więcej niż kontrowersji w naukach przyrodniczych. W przeci-
wieństwie do nauk przyrodniczych, w których naukowcy starają się rozpoznać
naturę obiektywnej rzeczywistości i dosyć zgodnie wypracowali metody zgłę-
biania tej rzeczywistości, w sprawach twierdzeń moralnych łatwiej jest przyjąć
postawę sceptyczną, bo takiej wspólnej metody nie ma i wiele podstawowych
twierdzeń moralnych jest przedmiotem sporów. Ten kontrast dla niektórych
autorów jest dobrą podstawą do myślenia, że nie ma takiej obiektywnej rzeczy-
wistości, względem której część uczestników sporów moralnych po prostu się
myli. Zamiast oskarżać którąś ze stron sporów o błąd w rozpoznaniu obiektyw-
nych faktów czy upór względem tych faktów, czymś bardziej wyrozumiałym
i przekonującym dla wielu jest przyjąć, że nie ma podstaw do takich oskarżeń,
bo nie ma w sprawach moralnych obiektywnych faktów. Zamiast odnosić się
do obiektywnej rzeczywistości, uczestnicy sporów moralnych zaznaczają własne
osobiste opinie i preferencje, których nic z zewnątrz nie może zweryfikować¹².

c. Z argumentem opartym na rozbieżnościach opinii w sprawach moralnych
związany jest inny często wysuwany argument przeciwko przyjmowaniu obiek-
tywnie istniejącego porządku moralnego. Ten pokrewny argument opiera się na
obawie, że przyjęcie istnienia obiektywnych faktów moralnych czy standardów
moralnych doprowadzi do wspierania nietolerancji i dogmatyzmu. Łączy się z tą
obawą intuicja, że najlepszym sposobem na zachowanie postaw tolerancyjnych
w społeczeństwie jest przyjąć, że wszystkie moralne poglądy są równie dobre. Je-
śli zaś ktoś przyzna sobie zdolność rozpoznania obiektywnej prawdy moralnej,
zapewne będzie uzurpował sobie też prawo narzucania innym wyników swego
rozpoznania, bo taka obiektywna prawda moralna będzie musiała odnosić się
do każdego, wszędzie i w każdym czasie. Z pozycji takiego absolutyzmu moral-
nego zwolennik realizmu metaetycznego będzie się z innymi arogancko kłócił,
innym dyktował, jak żyć, wprowadzał zakazy, potępiał, oskarżał, protestował
i unosił się oburzeniem na odmienne postępowanie, nie zważając na daną sytu-
ację i okoliczności. Taki absolutyzm i dogmatyzm byłyby akceptowalne, gdyby
istniał obiektywny porządek moralny. Dla każdego rozsądnego człowieka, jak

¹¹Zob. G. SAYRE-MCCORD, Moral Realism, w: The International Encyclopedia of Ethics, red.
H. LaFollette, Oxford: Blackwell Publishing, 2013, s. 4365–4382 (tu: 4370); F. JACKSON, The
Argument from the Persistence of Moral Disagreement, w: Oxford Studies in Metaethics, t. 3, red.
R. Shafer-Landau, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 75–86, S. MCGRATH, Moral Di-
sagreement and Moral Expertise, w: tamże, s. 87–107.

¹²Zob. R. SHAFER-LANDAU, Moral Realism: ADefence, Oxford: Clarendon Press, 2003, s. 215–
216.
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wskazują niektórzy autorzy, absolutyzm i dogmatyzm tego typu jednak nie jest
akceptowalny, bo jest oznaką umysłu zamkniętego, zupełnym przeciwieństwem
zdobyczy cywilizacyjnych naszej liberalnej zachodniej kultury. Istnienie więc
obiektywnego porządku moralnego należy odrzucić¹³.

d. Twierdzenia o istnieniu porządku moralnego napotykają również argumenty
natury epistemologicznej. Argumenty te traktowane są zazwyczaj jako zaporo-
we i wystarczają, by odrzucić istnienie porządku moralnego. Jak mianowicie
wyjaśnić poznawalność takiego porządku moralnego? W jaki sposób można by
poznawać moralny porządek czy obiektywne wartości moralne albo fakty mo-
ralne? W jaki sposób człowiek wchodzi w poznawczy kontakt z obiektywną
rzeczywistością moralną? Niektórzy realiści próbowali wyjaśniać poznanie mo-
ralne w sposób zbliżony do poznania naukowego, ale taka strategia napotyka
wiele trudności. Inni więc starali się postulować istnienie pewnej specjalnej wła-
dzy poznawczej, zwanej intuicją moralną, ale ten kierunek dla wielu nie jest
w ogóle wyjaśnieniem, a tylko wyszukaniem innej nazwy na coś, co dalej nie
jest wyjaśnione. Inni z kolei wskazywali na możliwość działania nadprzyrodzo-
nego oświecenia, co dla wielu jest zupełnie nieakceptowalne. Ewentualne próby
odpowiedzi na pytanie o poznanie obiektywnej rzeczywistości moralnej często
są odrzucane jako niesatysfakcjonujące, a więc sam realizm metaetyczny odrzu-
cany jest jako nieprzekonujący.

e. Przekonanie, że obiektywny porządek moralny istnieje, może być też mocno
nadwątlone szeregiem podważających argumentów obnażających niechlubną
genealogię takiego przekonania. W ostatnich latach tego typu podważające
argumenty (debunking arguments), szczególnie argumenty odwołujące się do
ewolucyjnej przeszłości, zrobiły dużą karierę w odniesieniu do różnych przeko-
nań, teorii i praktyk; wiele debat, konferencji, dyskusji i publikacji im zostało
poświęconych. Względem takich argumentów niektórzy przyjmują postawę
afirmacji, że mianowicie genealogie zawsze podważają daną praktykę czy teorię.
Inni uznają, że genealogie nigdy nie podważają ani przekonań, ani praktyk, ani
teorii. Pozostali przyjmują, że genealogie czasem podważają jakieś teorie lub
praktyki, szczególnie gdy określone warunki są spełnione, a czasem nie podwa-
żają, tylko uzasadniają¹⁴. Nie wszystkich przekonuje to, że wskazanie etiologii
danego przekonania ma moc podważenia tego przekonania. Argumenty te

¹³Zob. SHAFER-LANDAU, The Fundamentals of Ethics, dz. cyt., s. 321–327.
¹⁴Zob. H. SAUER, Debunking Arguments in Ethics, Cambridge: Cambridge University Press,

2018, s. 2.
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odbierane są czasem jako źródło „doksastycznego zakłopotania”¹⁵, bo za ich
sprawą okazuje się, że szereg przekonań moralnych czy podstawowych prze-
słanek ma wątpliwe źródło w naszej ewolucyjnej przeszłości lub opierają się one
na wątpliwych mechanizmach pochodzących z naszej ewolucyjnej przeszłości.
Funkcja tych argumentów polega na przerzuceniu ciężaru dowodzenia w opar-
ciu o epistemiczny dyskomfort względem podstawowych intuicji moralnych.
Choć siła tych podważających argumentów jest łatwo przeceniana, w obecnych
dyskusjach są one często przywoływane, by podważyć przekonanie o istnieniu
obiektywnego porządku moralnego. Swą dodatkową siłę czerpią one zazwyczaj
z nazwisk autorów zaliczanych do tworzących w ramach empirycznie uformo-
wanej psychologii moralnej. Zazwyczaj podważające argumenty polegają na po-
kazaniu, że człowiek byłby do czegoś przekonany nawet wtedy, gdy to nie by-
łoby prawdą. Ten typ argumentów ma już pewną tradycję wśród tak zwanych
mistrzów podejrzeń, czyli Nietzschego, Freuda i Marksa, ale ostatnio modne są
argumenty podważające oparte na odkryciach mechanizmów ewolucyjnych¹⁶.
Taka zaś forma argumentu podważającego czasem przyjmuje kształt argumen-
tu z moralnie nieistotnych czynników (wpływ ewolucji do takich właśnie się
zalicza) albo argumentu z przestarzałości. Przykładowo, Richard Joyce zaczy-
na od empirycznej przesłanki, że „oceny moralne mają jakąś genealogię”, taką
że opiera się ona na wyjaśnieniu „ewolucji zmysłu moralnego w rodowodzie
hominidów”¹⁷. Chodzi o to, że nasze przekonania moralne zostały ukształto-
wane przez naszą przypadkową historię ewolucyjną. Jeśli zaś sprawy potoczy-
łyby się inaczej i ludzie wyewoluowaliby bardziej na podobieństwo pszczół, jak
o tym pisał Charles Darwin, kobiety mogłyby odczuwać, że zabijanie swych
braci należy do ich świętego obowiązku, zaś matki miałyby skłonność do za-
bijania swych płodnych córek. I dla nikogo nie byłby to powód do moralnych
obiekcji. Zdaniem Joyce’a, współczesne publikacje dotyczące ewolucji zmysłu
moralnego w człowieku pokazują, że „w środowisku przodków nie było żadnej
faktycznej moralnej słuszności czy niesłuszności” — i nie ma w tym nic dziw-
nego, zważywszy na to, że dobór naturalny „jest procesem, dla którego sukces
praktyczny, a nie porządność, jest najwyższym dobrem”. Stąd wniosek, że „na-
sze przekonania moralne są wynikiem procesu, który jest zupełnie niezależny od

¹⁵Zob. R. RINI, Why Moral Psychology Is Disturbing, „Philosophical Studies”, 174 (2017),
s. 1439–1458. Zob. również tejże DebunkingDebunking: ARegress Challenge for PsychologicalThre-
ats to Moral Judgment, „Philosophical Studies”, 173 (2016), s. 675–697.

¹⁶Zob. G. KAHANE, Evolutionary Debunking Arguments, „Nous”, 45 (2011), s. 103–125;
R. SHAFER-LANDAU, Evolutionary Debunking, Moral Realism and Moral Knowledge, „Journal of
Ethics and Social Philosophy”, 7 (2012), s. 1–37; W.J. FITZPATRICK, Debunking Evolutionary
Debunking of Ethical Realism, „Philosophical Studies”, 172 (2015), s. 883–904.

¹⁷R. JOYCE, The Evolution of Morality, Cambridge: MIT Press, 2006, s. 133.
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prawdy tych przekonań”¹⁸. Innym przykładem podobnego argumentu jest dyle-
mat dla realistów sformułowany przez Sharon Street¹⁹. Ona również akcentuje
to, że dobór naturalny miał olbrzymi wpływ na kształtowanie się wartościują-
cych przekonań ludzi. Proste wnioskowanie ze znanych mechanizmów ewolu-
cji prowadzi do takiego twierdzenia: różne wartościujące tendencje mogą mieć
skrajnie różne skutki dla szans organizmu na przeżycie i reprodukcję, bo ocena
życia jako wartościowego skłania ku wzmożeniu sukcesu reprodukcyjnego, umi-
łowanie zaś śmierci — wprost przeciwnie. Uznając taki empiryczny fakt, realiści
moralni stają przed dylematem: albo muszą stwierdzić, że dobór naturalny idzie
w ślad za obiektywną wartością, co wydaje się nieprzekonującym twierdzeniem
empirycznym przy dzisiejszym stanie wiedzy, albo przyjąć, że nie ma związku
między doborem naturalnym i obiektywną wartością, czyli że ewolucja jest zwy-
czajnie wykrzywiającym wpływem na nasze oceny moralne, popychającym nas
w kierunkach, które nie mają nic wspólnego z wartościującą prawdą. Ten drugi
kierunek, przy założeniu, że realizm w metaetyce jest właściwym stanowiskiem,
prowadziłby do sceptycyzmu moralnego.

Te najczęściej występujące argumenty przeciwko istnieniu obiektywnego po-
rządku moralnego nie cieszą się równą siłą przekonywania. Natomiast, razem
wzięte, dla wielu mogą być wystarczającym powodem, by szukać innych roz-
wiązań metaetycznych. Poniżej schematycznie przedstawię różne kierunki po-
szukiwania alternatyw lub innego radzenia sobie z tymi zarzutami, by w takim
kontekście zaprezentować pokrótce rozwiązanie św. Tomasza z Akwinu.

2. ŚWIĘTY TOMASZ Z AKWINU O ISTNIENIU
PORZĄDKU MORALNEGO

Jedną ze strategii uniknięcia problemów z realizmem metaetycznym i pozbycia
się ciężaru wyjaśniania, jak istnieje porządek moralny albo jak jest poznawalny,
jest przyjęcie tezy, że osądy moralne nie wyrażają przekonań czy też nie podle-
gają ocenie pod względem prawdy i fałszu²⁰. Tą ścieżką podążają tak zwani non-
kognitywiści metaetyczni. Odróżniają się od kognitywistów tym, że nie uznają
oni, iż osądy moralne kształtowane są przez przekonania zdobywane na drodze
poznania świata zewnętrznego oraz negują możliwość oceniania tych przekonań
pod względem prawdziwości czy fałszywości. Upraszczając, ich zdaniem osądy

¹⁸Tamże, s. 135.
¹⁹S. STREET, A Darwinian Dilemma for Realist Theories of Value, „Philosophical Studies”, 127

(2006), s. 109–166.
²⁰Zob. A. MILLER, Contemporary Metaethics: An Introduction, Second Edition, Cambridge-

Malden: Polity Press, 2013, s. 6.
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moralne wyrażają stany niepoznawcze, takie jak uczucia, emocje i pragnienia,
a o tych — w ich ujęciu — nie orzeka się prawdziwości.

Wśród kognitywistów metaetycznych niewielu jest takich, którzy nie są re-
alistami. Poza tymi wyjątkami zazwyczaj kognitywistów zalicza się do realistów
metaetycznych. Różnie kwalifikuje się tych, którzy uważają, że przedmiot prze-
konań moralnych nie jest niezależny od umysłu (wyjaśnienia są zależne od osą-
du). Ci zaś, którzy uważają, że przedmiot przekonań moralnych jest niezależny
od umysłu, można podzielić na naturalistów i nonnaturalistów. Nonnaturali-
ści metaetyczni uznają, że fakty moralne są odmienne od faktów naturalnych,
czyli takich faktów, które badają nauki przyrodnicze, dlatego metody i narzę-
dzia nauk przyrodniczych są nieodpowiednie do zajmowania się porządkiem
moralnym, a etyce powinno się przyznać właściwą jej autonomię myślenia filo-
zoficznego. Realiści metaetyczni albo milcząco uznają, że argumenty wysuwa-
ne przeciwko istnieniu porządku moralnego są niewystarczające, by porzucać
naturalne i intuicyjne stanowisko realistyczne, albo na różne sposoby próbują
podejmować poszczególne wyzwania i odpierać zarzuty.

W kontekście tak rozrysowanej mapy głównych grup stanowisk przedstawię
teraz jedno rozwiązanie powstałe w odległym i odmiennym metafizycznym ob-
razie świata względem tego, jaki odmalowuje nam współczesna nauka. Zarazem
jednak wydaje się, że rozwiązanie to nie zawiera elementów, które mogłyby za-
sadnie budzić sprzeciw z powodu metafizycznej dziwaczności. Przedstawiam je
jako dodatkowy element dla istniejących prób odpierania zarzutów względem
realizmu metaetycznego, czyli jako historyczne stanowisko, które jest warte roz-
ważenia podczas poszukiwania inspiracji w radzeniu sobie z wyzwaniami niesio-
nymi przez argumenty antyrealistyczne w metaetyce. Jak widzieliśmy powyżej,
jeden z ważnych argumentów przeciwko obiektywnie istniejącemu porządkowi
moralnemu polega na tym, że byty moralne byłyby zbyt dziwne i współczesna
ontologia wydaje się nie przewidywać dla takich bytów miejsca. Proponuję przyj-
rzeć się dawniejszemu ujęciu, dawniejszej wersji ontologii czy raczej metafizyki,
mianowicie metafizyce św. Tomasza z Akwinu, by wskazać, że jego rozwiązanie
kwestii realizmu moralnego wymyka się zarówno temu zarzutowi, jak i innym
głównym zarzutom względem realizmu, a zarazem stanowi interesującą propo-
zycję dla współczesnego myślenia o wielu sprawach dyskutowanych w etyce i po-
lityce. Nie zamierzam, oczywiście, przedstawiać całości myśli Akwinaty na ten
temat, a jedynie wybrane aspekty, warte podkreślenia we współczesnej dyskusji.
Najpierw zaznaczę, że samo ujmowanie sfery moralnej jest u Akwinaty znaczą-
co odmienne od dominujących nowożytnych i współczesnych zachodnich ujęć,
by ubiec kilka częstych, rzekomo dyskwalifikujących zarzutów. Wspomniana
odmienność nie musi być czymś negatywnym; przeciwnie, w świetle wielu
studiów współczesnych psychologów społecznych i antropologów kulturowych
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może okazać się czymś atrakcyjnym. Następnie zarysuję pokrótce, czym dla To-
masza jest porządek moralny i jak on według niego istnieje.

Tomasz z Akwinu znany jest z tego, że bardzo dużo przejął od Arystotelesa
w wielu dziedzinach myśli, szczególnie w etyce lub, szerzej ujmując: w myśleniu
o moralności. Jest jednakże kilka ważnych elementów, które odróżniają Akwi-
natę od Stagiryty. Sam Tomasz w taki sposób określał jeden z podstawowych
elementów, w którym odróżniał się od Arystotelesa:

Filozof mówi, że we właściwym sensie to jest złe, co szkodzi innym ludziom.
I zgodnie z tym mówi, że rozrzutny nie jest zły, ponieważ nikomu innemu nie
szkodzi, jak tylko sobie. I podobnie ze wszystkimi innymi czynami, które nie
szkodzą bliźnim. My zaś nazywamy złem w ogóle wszystko to, co kłóci się
ze zdrowym rozsądkiem. I zgodnie z tym każdy poszczególny czyn jest dobry
lub zły²¹.

Fraza „my zaś nazywamy” lub „my zaś mówimy” (nos autem dicimus), akcentu-
jąca przeciwstawienie się Tomasza zdaniu innych autorów, jest bardzo rzadko
spotykaną strukturą w jego pismach i zwykle wprowadza kluczowe dla niego
rozróżnienie. Rozróżnienie tu poczynione może być przyjmowane dwojako: al-
bo jako oryginalne rozwiązanie szeregu problemów związanych z myślą Ary-
stotelesa, które rzeczywiście narzuca kierunek interpretacji całej myśli moralnej
Tomasza, albo jako potwierdzenie, że pisma Akwinaty traktujące o moralności
nie są przydatne w dzisiejszym myśleniu o moralności.

Ten drugi typ reakcji może się brać ze spojrzenia na cytowane słowa przez
pryzmat szeroko rozpowszechnionych wśród współczesnych filozofów przeko-
nań mających status jakby pewników. Jednym z tych przekonań jest koniecz-
ność odróżnienia sfery moralnej od sfery konwenansów społecznych, czyli ko-
nieczność odróżnienia etyki od etykiety. Inne ważne tu przekonanie dotyczy
tego, że trzeba odróżnić sferę moralną od wszystkiego, co jest związane z wła-
snym interesem, czyli odróżnić postawy i czyny altruistyczne od postaw i czy-
nów egoistycznych. Słowa Tomasza można by zatem uznać za wynik intelektual-
nej naiwności, niewyrobienia filozoficznego, niezdolności uchwycenia tak oczy-
wistych dystynkcji albo po prostu być może za wynik ograniczeń właściwych
epoce średniowiecza. Współczesnym filozofom bliżej już byłoby do Arystotele-
sa, który wydaje się respektować to, że moralność to domena relacji z innymi
ludźmi, i przyjmować tę oczywistość, że niemoralne jest to, co szkodzi innym.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi jest wiele rzeczy, czy też ze zdrowym rozsądkiem
sprzeczne jest / kłóci się / nie zgadza się / sprzeciwia się wiele rzeczy (wszyst-
kie te określenia są dobrym tłumaczeniem frazy Akwinaty), ale nazwanie złem

²¹STh, I–II, q. 18, a. 9, ad 2.
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w ogóle tego wszystkiego, co kłóci się ze zdrowym rozsądkiem („nos autem hic
dicimus malum communiter omne quod est rationi rectae repugnans”), wielu
współczesnym wydaje się grubą przesadą. Cała ludzka aktywność byłaby objęta
sferą moralności, a takie ujęcie moralności brzmi dziś dla wielu zbyt imperiali-
stycznie.

Zwróćmy tutaj jednakże uwagę na to, że Tomasz przywołuje opinię Arysto-
telesa w sprawie identyfikacji tego, co jest złe w ludzkich czynach we w ł a ś c i -
w y m s e n s i e (proprie). Oznacza to, że w tej interpretacji Arystoteles wskazuje
najbardziej oczywisty sens zła ludzkich czynów, na który wszyscy się zgadzają,
nie wykluczając tym samym stanowiska, że złe są również czyny nieszkodzące
nikomu innemu, tylko podmiotowi je popełniającemu. Uznaje on jedynie, że
sens określenia „zły czyn” ma nieco inny odcień w szerokim odbiorze.

Jeśli zacytowane powyżej słowa Tomasza odnieść do tematu istnienia porząd-
ku moralnego, horyzont myślenia bardzo nam się rozszerza. Skoro zakres mo-
ralności byłby tak szeroki, również kwestia istnienia porządku moralnego do-
znawałaby znaczeniowej inflacji. Czy da się więc jakoś obronić sposób myślenia
Akwinaty o zakresie moralności i jak to może wpłynąć na rozważanie sposo-
bu istnienia porządku moralnego? Najpierw zarysuję kontekst podanego cytatu,
żeby wskazać odmienność tego ujęcia względem większości założeń w nurtach
nowożytnych i współczesnych, a następnie wyjaśnię, jak takie ujęcie pomaga
zrozumieć istnienie porządku moralnego.

Zacytowane słowa padają w początkowych kwestiach części moralnej Summy
teologii, w kwestii O dobru i złu ludzkich czynów w ujęciu ogólnym. Wcześniejsze
kwestie określały fundamentalną zasadę refleksji moralnej (kwestie 1–5), właści-
wy przedmiot refleksji moralnej i jego ogólne uwarunkowania (kwestie 6–17).

Fundamentalną zasadę refleksji moralnej Akwinata określa po arystotelesow-
sku. Arystoteles uznał, że wśród zdumiewającej zmienności, mnogości czyn-
ników i elementów ludzkiej aktywności dobrym punktem oparcia dla refleksji
moralnej jest coś wspólnego wszystkim ludziom, co jest ujęte najbardziej ogól-
nie: wszyscy ludzie mianowicie zmierzają do różnorako rozumianego spełnienia,
samorealizacji czy, inaczej mówiąc, szczęścia. Tomasz idzie zarówno za tym spo-
strzeżeniem, jak i za Arystotelesowymi analizami w sprawie pewności i prawdzi-
wości wiedzy w sferze tak zmiennej, jak ludzkie postępowanie. Aby mianowicie
uzyskać jakikolwiek poziom pewności i prawdziwości wiedzy w dziedzinie ludz-
kiego postępowania, trzeba zwracać uwagę na cel, do jakiego człowiek zmierza.

Natomiast właściwy przedmiot refleksji moralnej określony jest na podstawie
tego, co odróżnia człowieka od innych gatunków zwierząt. Moralność przypi-
sujemy aktywności ludzkiej, w przeciwieństwie do aktywności innych gatun-
ków zwierząt. Jako że gatunek człowieka wyróżnia wyjątkowy poziom racjo-
nalności w postrzeganiu świata i funkcjonowaniu w świecie, ta właśnie różnica
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przyjmowana jest jako określająca specyficznie ludzkie zmierzanie ku spełnie-
niu, samorealizacji czy szczęściu. Racjonalne zaś dążenie nazwane jest wolą²².
Wola jest tą władzą w nas, dzięki której chcemy — czyli tą właśnie władzą chce-
my²³. Ważne jest, by zwrócić uwagę na to, że zarówno w myśli Arystotelesa,
jak i w myśli Akwinaty wola i rozum są pojmowane jako ściśle, nierozerwalnie,
nieseparowalnie ze sobą złączone w funkcjonowaniu i w bycie, czyli w jednej,
niepodzielnej duszy. Wola jest wewnętrznym pryncypium podmiotu działające-
go uzdolniającym go do działania na podstawie rozumnego rozpoznania celu²⁴.
Inne gatunki zwierząt również rozpoznają swe cele i ku nim dążą; jednakże ob-
serwujemy i doświadczamy, że w gatunku człowieka dokonuje się ponadto roz-
poznanie pojęcia celu i proporcji czynu przyporządkowującego do tego celu²⁵.
Rozumne zaś rozpoznanie celu wpływa na wolę nie jako przyczyna sprawcza, ale
jako przyczyna formalna, czyli jako czynnik przedstawiający dobro w ogólności
i stosowność lub odpowiedniość (convenientia) tego dobra względem podmiotu
działającego. Przedmiotem woli jest pojęcie dobra (ratio boni)²⁶ albo, innymi
słowy, dobro ujmowane w ogólności, zawierające pojęcie celu (bonum in commu-
ni quod habet rationem finis)²⁷. W całej aktywności człowieka można wyróżnić
czyny ludzkie we właściwym sensie (actiones humanae), czyli taką aktywność,
która wynika z rozumnego rozpoznania i takiegoż dążenia, oraz inne działania
człowieka (actiones hominis), czyli takie, które wydarzają się w człowieku lub
których podmiotem jest człowiek, ale są to działania nieświadome, nieumyślne
czy bezmyślne (non procedunt ex deliberatione rationis)²⁸.

Po szeregu wyjaśnień tego typu następuje kwestia 18 O dobru i złu czynów
ludzkich w ujęciu ogólnym, podzielona na jedenaście artykułów, czyli pomniej-
szych pytań. Powyższy cytat jest wzięty z artykułu 9, w którym Tomasz zadaje
pytanie, czy jest jakiś czyn obojętny, czyli ani dobry, ani zły w ujęciu jednost-
kowym. Zauważmy, że pytanie dotyczy właściwości jakiegoś poszczególnego
czynu dokonanego przez określonego człowieka. Wcześniej, w artykule 8 zadał
pytanie, czy jest jakiś czyn obojętny w ujęciu ogólnym (secundum speciem). Na to
pytanie Akwinata daje odpowiedź twierdzącą: tak, oprócz czynów, które z sa-
mego swego przedmiotu są dobre (na przykład danie jałmużny potrzebującemu)
lub złe (na przykład kradzież), są też takie czyny, które są obojętne moralnie (na
przykład podniesienie słomki z ziemi albo wyjście na pole). Natomiast w pyta-
niu z artykułu 9 mowa jest o właściwości czynów jako istniejących jednostkowo,

²²STh, I-II, q. 6 prooem.
²³Tamże, q. 8, a. 2.
²⁴Tamże, q. 6, a. 1 i 2.
²⁵Tamże, q. 6, a. 2.
²⁶Tamże, q. 8, a. 2 corp.
²⁷Tamże, q. 9, a. 1 corp.
²⁸Tamże, q. 1, a. 1.
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czyli w konkrecie czyjegoś życia. Na takie pytanie odpowiedź Tomasza jest już
przecząca: nie ma takich czynów obojętnych (oczywiście z wyłączeniem działań
dokonywanych bezmyślnie, jak na przykład podrapanie się w brodę).

Dlaczego taka rozbieżność w odpowiedziach na te podobne przecież pytania?
Ważne jest, by zdawać sobie sprawę z obranego poziomu refleksji. Bo generalnie,
jak w innym miejscu mówi Akwinata:

[O] jakiejś rzeczy możemy mówić dwojako: po pierwsze, według tego, jak jest
w rzeczywistości, a po drugie, według tego, jak jest w naszym rozważaniu. Pierw-
szym sposobem bierze się pod uwagę substancję rzeczy z wszystkimi jej zależno-
ściami i działaniami, ponieważ bez nich nie ma substancji w rzeczywistości. Ale
drugim sposobem można brać pod uwagę substancję bez jej zależności, ponieważ
rozważanie substancji nie zależy od rozważania jej zależności²⁹.

I tak, jakąkolwiek naturę, a przez analogię również naturę czynów, można roz-
ważać w jej istotnych cechach, które ją definiują, ale zupełnie można pomijać
myślowo to, że konkretna rzecz tejże natury skądś pochodzi i dokądś zmierza
w swym przemijaniu (nie dałoby się w ogóle pojąć przemijania, gdyby nie moż-
na było — bodaj bardzo ogólnie i bodaj ex post — określić kierunku przemi-
jania). Inaczej mówiąc, w rozważaniu jakiejkolwiek natury możemy brać pod
uwagę tylko zasady formalne konkretnych rzeczy (przyczyna materialna wzięta
in abstracto wraz z przyczyną formalną) — i to wystarcza do określenia, czym
jest dana natura, czyli to wystarcza do jej zdefiniowania. Jednakże trzeba mieć
świadomość, że takie rozważanie nie ujmuje natur zmiennych rzeczy w ich re-
alnym istnieniu. Żeby robić poprawne wnioski o konkretnych rzeczach danej
natury, potrzeba wziąć pod uwagę szereg zależności, jakie towarzyszą realnemu
istnieniu tychże rzeczy w świecie. Na przykład, przyczyna sprawcza i przyczyna
celowa konkretnej rzeczy nie muszą wchodzić do definicji danej natury. Choć
przyczyna sprawcza i celowa nie tworzą definicji danej rzeczy, to jednak są one
konieczne do zaistnienia i bytowania k on k re t nyc h rzeczy. Ujmując więc natu-
rę rzeczy, jak ona realnie istnieje w świecie, a więc starając się zrozumieć, czym
te konkretne rzeczy są, co do ich zaistnienia jest potrzebne i co z tego wynika,
z konieczności musimy wziąć pod uwagę różnorodne zależności, spośród któ-
rych najważniejsza jest zależność od źródła tej rzeczy i zależność od celu, do
którego zmierza w swym przemijaniu.

Inaczej mówiąc, myślowo można nie brać tych zależności pod uwagę, gdy
tylko chcemy rozważać natury rzeczy, czy w tym kontekście natury czynów, in
abstracto. Z takiego rozważania nie można — bez narażania się na błędy —
wyciągać wniosków odnoszących się do konkretnego istnienia rzeczy noszących
te natury ani wniosków odnoszących się do konkretnego wydarzania się czynów.

²⁹Quodl., 10, 2 c.
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Dlatego czyny ujmowane w ich konkretności nigdy nie są, zdaniem Akwina-
ty, obojętne moralnie, bo konkretny człowiek ukierunkowany jest w zmierzaniu
ku swemu spełnieniu przez sam fakt istnienia jako konkretny człowiek, a kon-
kretne czyny mają za podmiot jednostkowy zmienny byt, ukierunkowany ku peł-
ni. Część tych konkretnych czynów nie jest odpowiednia dla bytu rozumnego,
bo same w sobie, czyli ze swej definicji, mają coś niezgodnego z wydarzaniem się
w bycie rozumnym; inna część tych czynów jest odpowiednia dla bytu rozum-
nego, bo z definicji może realizować, dopełniać, doskonalić swój podmiot, choć
mogą wystąpić konkretne uwarunkowania, które zniweczą tę odpowiedniość.
W przypadku zaś części tych konkretnych czynów zachodzi taka prawidłowość,
że choć mogłyby być obojętne w ujęciu abstrakcyjnym, czyli z pominięciem ich
jednostkowych zależności, bo nie zawierają z definicji ani nic nieodpowiedniego,
ani nic pozytywnego dla podmiotu rozumnego, to jednak przez to, że uwarun-
kowane są dodatkowo różnorako w ich konkretności, wszystkie te uwarunkowa-
nia, relacje i zależności powodują, że poszczególne jednostkowe czyny są albo
zgodne ze zmierzaniem ku celowi całego życia, albo niezgodne, a więc albo są
moralnie dobre, albo złe.

W myśli zatem św. Tomasza z Akwinu właściwym przedmiotem refleksji mo-
ralnej jest cała aktywność człowieka rozumnie zmierzającego ku swemu celowi.
Pozostałe dynamizmy w człowieku, działania, które nie wypływają z rozumne-
go rozważenia czy intelektualnego uchwycenia, ale raczej pozostają na pozio-
mie wyobrażeń i dążeń zmysłowych, należą do przedmiotu refleksji moralnej
wtórnie, na ile mianowicie przyczyniają się do zrozumienia właściwych czynów
ludzkich albo na ile współtworzą właściwe czyny ludzkie, albo wreszcie na ile
na nie wpływają. Jednym z takich dynamizmów wyraźnie wpływających na re-
fleksję moralną jest na przykład zjawisko ludzkich naturalnych inklinacji czy
skłonności. Inklinacje te są oczywistym elementem powszechnego ludzkiego
doświadczenia i stanowią ważny punkt odniesienia w określaniu zrębów rozum-
ności postępowania czy podstaw dla porządku moralnego.

W takim ujęciu porządek moralny jest tożsamy z przyporządkowaniem ludz-
kich czynów do celu życia człowieka. Co w ludzkim postępowaniu kłóci się
z tym przyporządkowaniem, należy do sfery nieporządku moralnego, czyli zła
moralnego.

Zgodnie ze standardami nowożytnej filozofii jest to bardzo szerokie rozumie-
nie sfery moralnej. Dla wielu zbyt szerokie, by było akceptowalne. Bo według
nich etyka nie pozostawia miejsca dla etykiety, a przypisywanie moralnego sta-
tusu konwenansom społecznym wydaje się im po prostu aberracją. Odpowiedź
na ten zarzut może pójść w tym kierunku: konwenanse społeczne mogą być
częścią zmierzania człowieka ku pełni własnego życia, pełni obejmującej har-
monijne relacje społeczne. Konwenanse społeczne mogą też zajmować zbyt du-
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żo miejsca i pętać człowieka w drodze ku pełni. W tym wymiarze mogą one
podlegać również refleksji moralnej, bo dotyczą jakiejś części elementów sta-
nowiących spełnione, dobre ludzkie życie. To nie konwenanse społeczne mają
wymiar moralny, ale raczej ludzkie funkcjonowanie w społeczeństwie nie może
się obyć bez konwenansów społecznych i dla uporządkowanego życia moralne-
go potrzeba uwzględnienia również tego aspektu.

Inny zarzut może dotyczyć tego, że są to zręby moralności egoistycznej, a więc
faktycznie zaprzeczenia moralności. Patrzenie wyłącznie na cel własnego życia
i podporządkowywanie wszystkiego temu celowi toż to przecież czysty egoizm!
Nie miejsce tu, by po raz kolejny szeroko odpowiadać na ten zarzut³⁰. Wystar-
czy tylko zadać pytanie: Jeśli ktoś obierze sobie za cel w życiu dojść do stanu
czystego altruizmu, bo w tym właśnie będzie upatrywał swe szczęście, czy ten
zarzut będzie nadal w mocy?

Na jakiej jednakże podstawie dokonało się nowożytne zawężenie rozumie-
nia moralności? Według jednej z prawdopodobnych interpretacji — na podsta-
wie specyficznej interpretacji pewnych fragmentów Biblii, szczególnie listów
św. Pawła, w których mowa o dualizmie w człowieku³¹. Paweł pisał o tym,
że jest w człowieku jakaś część, która dąży do dobra, i jest taka, która dąży
do zła; jest człowiek wewnętrzny i zewnętrzny; duchowy i cielesny. Temat ten
obficie eksploatował św. Augustyn w ramach kontrowersji pelagiańskiej. Nie-
którzy autorzy, szczególnie wyraźnie pod koniec XIII wieku, zgodnie z tym
zaczęli interpretować ludzkie doświadczenie i strukturę rozumu praktycznego.
W nowożytności taką interpretację wielu autorów przyjmowało jako oczywi-
stość. Mówiono, że w rozumie praktycznym jest pewien dualizm, dwa zasadni-
cze dynamizmy, a wręcz dwie części: jeden dynamizm skierowany jest ku sobie,
do miłości własnej, do egoizmu, drugi zaś skierowany jest ku innym, do bezinte-
resownego dawania siebie innym, do altruizmu. Na tej podstawie stwierdzano,
że sfera moralności dotyczy tego drugiego dynamizmu, natomiast ten pierwszy
dynamizm to w najlepszym wypadku sprawa pozamoralna. Stąd też roztrop-
ność zaczęto uznawać za coś pozamoralnego, coś służącego własnemu intereso-
wi: racje prudencjalne skłaniające do działania zostały wyraźnie odseparowane
od racji moralnych. Racje moralne uzyskały specjalny status i wiele praktycznych

³⁰Na te zarzuty odpowiadali wystarczająco np. J. ANNAS, Virtue Ethics and the Charge of Egoism,
w: Morality and Self-Interest, red. P. Bloomfield, Oxford: Oxford University Press, 2008,
s. 205–221; CH. TONER, The Self-Centredness Objection to Virtue Ethics, „Philosophy”, 81 (2006),
s. 595–618; tenże, Virtue Ethics and the Nature and Forms of Egoism, „Journal of Philosophical
Research”, 35 (2010), s. 275–303; R. KRAUT, Aristotle on theHumanGood, New Jersey: Princeton
University Press, 1989, 78–154.

³¹Szerzej na ten temat zob. P. LICHACZ, Porządek miłości a wymóg bezstronności, „Studia An-
tyczne i Mediewistyczne”, 15 [50] 2017, s. 177–195.
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problemów przestało być uznawanych za problemy moralne³². Sama moralność
również okazała się niewielką częścią ludzkiego funkcjonowania.

Tomasz z Akwinu nie tak ujmuje rozum praktyczny i inaczej interpretuje klu-
czowe passusy biblijne. Przede wszystkim, w opisywaniu ludzkiego doświadcze-
nia i struktury umysłu nie pozwala na przyznawanie pierwszeństwa arbitralnej
interpretacji nadanej niejasnym określeniom zawartym w Biblii. Nie ma tu miej-
sca, by opisywać jego metodę myślenia filozoficznego i teologicznego³³. Wystar-
czy tutaj wskazać, że Akwinata przyjmuje jedność rozumu praktycznego, jak też
bytową i w gruncie rzeczy funkcjonalną jedność rozumu teoretycznego i prak-
tycznego, gdyż według Tomasza umysł praktyczny jest tym samym co rozum
teoretyczny, ale staje się praktyczny przez zastosowanie do działania. Akwinata
nie zgodziłby się na wprowadzanie dualizmu w rozum praktyczny, bo nie znaj-
dywał ku temu wystarczających podstaw, chyba że w tym sensie, że w ramach
jednego dynamizmu zmierzania człowieka ku pełni, pojawiają się dążności nie-
uporządkowane, czy też nieprzyporządkowane jednemu, ogarniającemu całość
życia człowieka celowi. Te nieuporządkowane dążności jednak nie są czymś po-
zamoralnym ani rzeczywistością równoległą względem sfery moralnej, ale są
jak najbardziej dziedziną moralności, a raczej odchodzenia od porządku mo-
ralności i stopniowego niweczenia wysiłku osiągnięcia spełnionego życia. Roz-
tropność jest dla Tomasza podstawową cnotą rozumu praktycznego, zdrowym
rozsądkiem w postępowaniu (recta ratio agibilium), a nie samolubną przebie-
głością, egoistycznym sprytem czy fiksacją na własnym interesie. Te ostatnie
są w jego ujęciu wadami, bo są wykrzywieniem roztropności. Wszystko zaś,
co kłóci się z tym zdrowym rozsądkiem w postępowaniu, jest uznawane przez
Akwinatę za zło.

Kilkakrotnie pojawiła się powyżej sprawa uporządkowania czy nieuporządko-
wania czynów jako główny element tego, co można nazwać porządkiem moral-
nym. Czym jest ten porządek? W początkowych zdaniach prologu do komen-
tarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa³⁴ Akwinata wyraża przekonanie, że
właściwością rozumu jest rozpoznanie porządku (proprium rationis est cognosce-
re ordinem). Zestawia tę właściwość z poznaniem zmysłowym i wskazuje, że

³²Spośród wielu autorów zwracających uwagę na dyskusyjność takiego kierunku rozwoju my-
ślenia o moralności jest Paul Bloomfield — zauważa on na przykład, że dla niektórych współ-
czesnych autorów (np. Darwall — o którym różne rzeczy można powiedzieć, ale nie to, że jest
akademickim radykałem), Grecy nie mieli fałszywej teorii moralnej, oni raczej w ogóle nie mieli
teorii moralności. Zob. P. BLOOMFIELD, Moral Point of View, w: International Encyclopedia of
Ethics, red. H. LaFolette, Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2019.

³³ Jedno ze skrótowych przybliżeń w kontekście naszego tematu zob. L. DEWAN, St. Thomas,
Our Natural Lights, and the Moral Order, w: tenże, Wisdom, Law, and Virtue: Essays in Thomistic
Ethics, New York: Fordham University Press, 2007, s. 199–213.

³⁴Tomasz z Akwinu, In Eth., prooem.
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dzięki władzom zmysłowym organizmy rozpoznają rzeczy jako całości (vires
sensitives cognoscant res aliquas absolute), ale relację, porządek lub przyporządko-
wanie (te trzy określenia mogą być użyte dla przetłumaczenia słowa ordo w tym
kontekście) jednej rzeczy do drugiej właściwe jest tylko intelektowi lub rozumo-
wi (ordinem tamen unius rei ad aliam cognoscere est solius intellectus aut rationis).
Ogólnie rzecz ujmując, Tomasz wskazuje za Arystotelesem, że są dwa porządki
w rzeczywistości: jeden dotyczy części jakiejś całości lub części względem siebie
w jakiejś wielości, jak na przykład części domu są uporządkowane względem
siebie. Drugi zaś jest uporządkowaniem bytów względem ich celu. Podkreślmy,
że te porządki istnieją w rzeczywistości czy w rzeczach (in rebus) i są odkrywane,
a nie tworzone przez intelekt czy rozum. Następnie Akwinata zauważa, że po-
rządek może się czworako odnosić do rozumu (ordo quadrupliciter ad rationem
comparatur):

Jest bowiem jakiś porządek, którego rozum nie tworzy, ale jedynie rozpoznaje
(ordo quem ratio non facit, sed solum considerat) — jak porządek rzeczy natural-
nych. Inny jest porządek, który rozum rozpoznając tworzy w swym własnym
działaniu (ordo, quem ratio considerando facit in proprio actu) — na przykład gdy
porządkuje swe pojęcia względem siebie, lub też znaki pojęć, którymi są znaczące
wyrazy. Trzeci zaś jest porządek, który rozum rozpoznając tworzy w działaniach
woli (ordo quem ratio considerando facit in operationibus voluntatis). A czwarty jest
porządkiem, który rozum rozpoznając tworzy w rzeczach zewnętrznych (ordo qu-
em ratio considerando facit in exterioribus rebus), będących skutkami jego działania,
jak w skrzyni lub w domu³⁵.

W odniesieniu do ludzkiego rozumu mamy zatem jeden porządek, który jest je-
dynie rozpoznawany, a nie tworzony przez ten rozum, oraz trzy porządki, które
rozum tworzy: we własnym działaniu, czyli w działaniu rozumu, w działaniach
woli i w zewnętrznych rzeczach. Potem Tomasz przypisuje każdemu z tych po-
rządków odniesionych do rozumu różne dziedziny nauki (scientia), czyli wiedzy
w ścisłym znaczeniu. Nauka jako cnota poznawcza doskonali rozum w rozpo-
znawaniu tych porządków, bo dzięki wypracowanej metodzie i wewnętrznej
dyspozycji jest sposobem dochodzenia do wniosków prawdziwych i pewnych.
Pierwszym porządkiem zajmuje się filozofia przyrody bardzo szeroko rozumia-
na — na tyle szeroko, że znajdzie się tu miejsce także dla matematyki i metafi-
zyki. Częścią ówczesnej filozofii przyrody jest oczywiście to, co dziś nazywamy
biologią, chemią, geodezją, geografią, astronomią i tak dalej. Można powiedzieć,
że jest to domena wszystkich nauk opisowych. Drugim porządkiem zajmuje
się logika — również bardzo szeroko rozumiana, tak jak rozumiano ją w śre-
dniowieczu. Tomasz pod ogólną nazwą „logika”, gdzie indziej nazwaną sztuką

³⁵Tamże, n. 2.
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sztuk (ars artium) albo sztuką rozumowania³⁶, czy tutaj nawet philosophia ratio-
nalis, zawierał i naukę o oznaczaniu (semiotykę), i naukę o kategoriach, i naukę
o budowie zdań i sposobach orzekania, i dialektykę (o metodach prowadzenia
sporów, dyskusji, roztrząsania tematów), i logikę formalną, i logikę materialną
(współcześnie bliższą chyba nazwą będzie filozofia nauki). Tak rozumiana logi-
ka zajmuje się porządkiem, jaki rozum tworzy w swym działaniu: porządkując
kategorie i określając sposoby oznaczania, porządkując części mowy i określa-
jąc sposoby orzekania, porządkując pryncypia z wnioskami i określając sposoby
wnioskowania, porządkując poziomy wyjaśniania i wreszcie określając sposoby
ścisłej prezentacji owoców wnioskowania. Czwartym porządkiem zajmują się,
zdaniem Akwinaty, sztuki mechaniczne (artes mechanicas) — obecnie bliższymi
nazwami będą na przykład nauki inżynieryjne czy architektura. Natomiast trze-
ci porządek to domena etyki czy filozofii moralnej: jej właściwością jest rozważa-
nie czynów ludzkich według ich wzajemnego porządku i przyporządkowania do
celu (moralis philosophiae proprium est considerare operationes humanas, secundum
quod sunt ordinatae adinvicem et ad finem).

Na koniec wreszcie Tomasz z Akwinu podkreśla wyraźnie, co należy do roz-
ważań etycznych w ścisłym sensie:

Działaniami ludzkimi nazywam zaś takie, które pochodzą z woli człowieka we-
dług porządku rozumu (secundum ordinem rationis). Jeśli bowiem znajdują się
w człowieku działania, które nie podlegają woli i rozumowi (quae non subiacent
voluntati et rationi), ściśle nie nazywają się ludzkimi, ale naturalnymi, jak widać
na przykładzie działań duszy wegetatywnej, które nijak nie podlegają rozważaniu
filozofii moralnej. Jak zatem przedmiotem filozofii naturalnej jest ruch lub rzecz
zmienna, tak też przedmiotem filozofii moralnej jest działanie ludzkie przypo-
rządkowane celowi, lub też człowiek jako dobrowolnie działający ze względu na
cel (subiectum moralis philosophiae est operatio humana ordinata in finem vel etiam
homo prout est voluntarie agens propter finem)³⁷.

Znamienne jest zestawienie etyki czy filozofii moralnej z filozofią przyrody
w tym fragmencie. Zdaniem Akwinaty przedmiotem filozofii przyrody (w je-
go nazewnictwie czasem występuje po prostu słowo physica na określenie całej
filozofii przyrody) jest ruch naturalny czy rzeczy podlegające zmianom, a więc
cała fizyczna rzeczywistość w jakikolwiek sposób dostępna nam poznawczo. Na-
tomiast przedmiotem filozofii moralnej jest mały wycinek tej zmiennej rzeczy-
wistości: człowiek jako podmiot dobrowolnych zmian czy, innymi słowy, przed-
miotem etyki jest jeden tylko rodzaj ruchu: ruch ludzkiego działania wywołane-
go rozumnym dążeniem, czyli wolą.

³⁶Zob. In Eth., VI, 3; VI, 3; STh, I–II, q. 57, a. 3 corp.; In Meta., I, 1, n. 34.
³⁷ In Eth., prooem., n. 3.
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W takim ujęciu mamy dosyć jasne określenie, czym dla Akwinaty jest porzą-
dek moralny: porządek moralny jest porządkiem dobrowolnego działania. Ktoś
mógłby próbować interpretować zacytowane powyżej słowa o tym, że porządek,
jakim zajmuje się etyka, jest porządkiem wytworzonym przez rozum, co by za-
liczało Tomasza z Akwinu do grona subiektywistów moralnych, a być może do
konstruktywistów, czyli zwolenników przedstawiania moralności jako rozumne-
go konstruktu, bez ambicji mówienia czegokolwiek o rzeczywistości pozamen-
talnej. Taka interpretacja jednakże będzie błędna, podobnie jak błędem byłoby
uznawać, że subiektywistyczna albo konstruktywistyczna jest medycyna. Jeśli
moralność jest subiektywna i zależna od okoliczności, to czy mogłyby zaistnieć
takie okoliczności, że można będzie powrócić do niewolnictwa? A dlaczego nie-
wolnictwo było akceptowalne moralnie? — mógłby ktoś zapytać. Nie dlatego,
że moralność jest subiektywna? W ujęciu obiektywistycznym można przyjąć,
że odrzucenie niewolnictwa było zwycięstwem rozumu nad nieuporządkowany-
mi przywiązaniami do władzy, posiadania i zysku. Jest oczywiście wiele miej-
sca na rozpoznanie subiektywności, jak i wiele miejsca na konstruowanie dóbr,
wartości, instytucji i tym podobnych rzeczywistości. W ujęciu Tomasza jednak
wszystko to musi się opierać na faktualnym rozpoznaniu, czym jest podmiot czy-
nów, i rozpoznaniu warunków przypisywania mu odpowiedzialności moralnej.
Porządek moralny musi się też opierać na faktualnym rozpoznaniu właściwości
poszczególnych grup czynów i czynów jednostkowych. Dopiero na podstawie
takiego rozpoznania podmiotu czynów jako zmierzającego ku celowi oraz na
podstawie rozpoznania natur poszczególnych czynów rozum może rozpozna-
wać odpowiedniość czy nieodpowiedniość tych czynów (względem podmiotu
lub względem celu tego podmiotu), ich uporządkowanie lub brak uporządko-
wania, ich dobro lub zło³⁸.

Porządek moralny nie jest więc niczym zanadto tajemniczym, odległym po-
znawczo czy na tyle wyjątkowym, by tworzyć dla niego odrębne kategorie byto-
we. Opierając się na jednej z ulubionych analogii Akwinaty, można powiedzieć,
że porządek moralny jest podobny do zdrowia³⁹. Różnorako odczuwamy, że

³⁸Zauważmy tu krótko, że takie ujęcie rzeczywistości moralnej czy pola refleksji moralnej przy-
gotowuje podstawę dla usunięcia jednej z głównych racji dla sprzeciwu względem nowożytnej
(kantowskiej lub neokantowskiej) wersji retrybutywizmu. Według Akwinaty, refleksja moralna
ma za przedmiot bardziej człowieka zmierzającego do celu niż normy, imperatywy czy nakazy
czystego rozumu. Dobro człowieka zatem, a w konsekwencji dobro wspólne, zajmuje tu centralne
miejsce. Sprawiedliwość retrybutywna może dzięki temu przybrać umiarkowaną formę otwarte-
go na miłosierdzie starania o przywracanie dobra, zamiast ślepego stosowania lex talionis, byle
tylko sprostać surowej normie czystego rozumu. Szerzej zob. P. KORITANSKY, Two Theories of
Retributive Punishment.

³⁹W tym kierunku budowania teorii realizmu metaetycznego poszedł też P. BLOOMFIELD
w swej książce Moral Reality, New York: Oxford University Press, 2001. Zob. również jego
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jesteśmy zdrowi, choć nie można wskazać jednej tylko właściwości wyczuwalnej
zmysłowo. Zdrowie jest raczej zbiorem cech, właściwości i ich wzajemnego po-
wiązania w relacjach — uporządkowania właśnie w pewnej harmonii. Nie mamy
szczególnej władzy, tajemniczej intuicji zdrowotnej ukrytej gdzieś w zakamarku
serca, do rozpoznawania zdrowia. Mamy zwykłe zmysły, wraz z dążeniami zmy-
słowymi, i rozum, wraz z dążeniem rozumowym. Obserwujemy, porównujemy,
analizujemy, badamy i wnioskujemy o zdrowiu lub chorobie. Zupełnie podob-
nie jest z moralnością czy porządkiem moralnym. Różnorako odczuwamy, że
mamy uporządkowane życie moralne, choć nie można wskazać tylko jednej wła-
ściwości wyczuwalnej zmysłowo. Chodzi tu bowiem raczej o zbiór różnych cech,
właściwości i ich wzajemnego powiązania w relacjach — uporządkowania wła-
śnie w pewnej harmonii zmierzania ku celowi. Nie mamy szczególnej władzy,
poza zwykłymi władzami zmysłowymi i rozumowymi. Nie ma potrzeby postu-
lowania specjalnej, tajemniczej władzy intuicji moralnej gdzieś w zakamarku
serca, chyba że tym słowem chcemy nazwać zbiór zwykłych zdolności do roz-
poznawania porządku lub nieporządku specyficznie w sferze moralnej. Jest to
jednak nie specjalna władza, tylko jeden z aspektów zwykłego funkcjonowania
naszych naturalnych uzdolnień kognitywnych i konatywnych.

Zdrowy styl życia obejmuje różne postawy i zachowania, czyli funkcjonowa-
nie sprzyjające rozwojowi i rozkwitaniu w aspekcie psychofizycznym. Moralnie
zdrowy styl życia podobnie obejmuje różne postawy i zachowania, czyli funk-
cjonowanie sprzyjające osiągnięciu pełni życia w dobru i prawdzie, osiągnięciu
głęboko spełniającego życia, czyli osiągnięciu szczęścia.

Analogicznie, można przedstawiać porządek moralny jako kolejny wymiar
ludzkiej egzystencji. Choć Akwinata tego w ten sposób nie przedstawia, wydaje
się, że ten obraz dobrze oddaje jego myśl. Zgadzamy się raczej, że mamy dłu-
gość, szerokość, głębokość, być może również czas, jako czwarty wymiar. Są to
pewne miary, którymi się posługujemy, aby odnajdywać się w czasie i przestrze-
ni oraz aby poprawnie, rozumnie w czasie i przestrzeni funkcjonować, rozumnie
czasem i przestrzenią gospodarować. Można oczywiście żyć tak, jakby tych wy-
miarów nie było, albo sobie z nich wyraźnie nie zdawać sprawy. Można się też
zastanawiać, czy one w ogóle istnieją, a jeśli istnieją, to jak istnieją: nie da się ich
przecież zobaczyć, dotknąć, usłyszeć ani powąchać. Mimo to jakoś się umawia-
my, żeby długość, szerokość, głębokość i czas mierzyć. Bo te wymiary są bardzo
potrzebne na przykład w architekturze, sztuce tworzenia konstrukcji budowla-
nych, sztuce budowania domu, w którym można mieszkać. Jest spora dowolność
w korzystaniu z tych miar, ale jednak są pewne reguły konstrukcyjne, których

artykuł Of Goodness and Healthiness: A Viable Moral Ontology, „Philosophical Studies”, 87 (1997),
s. 309–332, w którym sugeruje, że możemy umieścić dobro i zdrowie w tym samym ontologicz-
nym statusie.
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przekraczać nie można, są pewne granice wymiarów, których naciągać nie moż-
na, pod groźbą wysokiego ryzyka, że budynek się zawali, nie będzie nadawał się
do zamieszkania. Sama trwałość materiałów, z których się buduje, ogranicza za-
równo zakres możliwości konstrukcyjnych i możliwości użytkowania stosownie
do intensywności użytkowania, jak i czasowego trwania tego użytkowania.

Podobnie, wydaje się, że porządek moralny można uznać za kolejny wymiar
ludzkiego funkcjonowania w tym świecie. Można oczywiście żyć tak, jakby tego
wymiaru nie było, albo sobie z niego wyraźnie nie zdawać sprawy. Można się
też zastanawiać, czy on w ogóle istnieje, a jeśli istnieje, to jak istnieje: nie da
się go przecież zobaczyć, dotknąć, usłyszeć ani powąchać. Mimo to jakoś się
umawiamy, żeby porządek moralny mierzyć. Bo porządek moralny jest bardzo
potrzebny w sztuce tworzenia dobrego prawa, czyli w jurysdykcji, i w sztuce
dobrego życia, czyli w etyce. Jest spora dowolność w realizacji porządku mo-
ralnego, jednakże są pewne reguły postępowania, których przekraczać nie moż-
na, są pewne granice spontaniczności, których naciągać nie można, pod groźbą
wysokiego ryzyka, że życie indywidualne i społeczne się zawali, przestanie być
dobre, stanie się podłe, nie do zniesienia. I również sama naturalna konstytu-
cja człowieka: biologiczna, psychiczna i duchowa, ogranicza zakres możliwości
działania zarówno jeśli chodzi o jego intensywność, jak i czas trwania.

Jeśli utrzymać tę analogię, to w myśli Tomasza z Akwinu da się wyodrębnić
jeszcze jeden wymiar, w którym uczestniczymy my sami i otaczający nas świat.
Tym wymiarem jest istnienie świata duchowego i samego Boga. Jako że zdaniem
Akwinaty cechy związane z przestrzennością, czyli zajmowanie miejsca czy wy-
miary cielesne oraz trwanie w czasie, dotyczą bytów istniejących w materii, byty
duchowe nie mają takich cech ani nie można im przypisać trwania czasowego.
Nie da się więc bytom wyłącznie duchowym przypisać kategorii miejsca ani cza-
su. Nie oznacza to dla Tomasza, że tych bytów nie ma nigdzie i nigdy, ale raczej
że są one jednakowo wszędzie i zawsze. Bycie wszędzie i zawsze nie jest ujmo-
wane w tym znaczeniu, że byty wyłącznie duchowe zajmują wszystkie miejsca
we wszechświecie w każdym momencie trwania wszechświata, ale raczej w tym
znaczeniu, że byty wyłącznie duchowe po prostu istnieją bez ograniczeń czaso-
przestrzennych, tak jakby w innym wymiarze istnienia. Inny wymiar istnienia
raczej trudno uznać za świat paralelny, bo byty świata materialnego mają do-
stęp do świata duchowego dzięki duchowemu istnieniu i funkcjonowaniu ludzi.
Światy te więc nie tyle są paralelne, ile raczej się przenikają, a być może stosow-
niej będzie powiedzieć, że świat materialny uczestniczy w świecie duchowym.
Dla człowieka żyjącego w świecie materialnym dostęp do świata duchowego
daje w szczególności funkcjonowanie na poziomie intelektualnym i moralnym.
Zwłaszcza uporządkowana miłość jakby przenosiła człowieka w ten inny wy-
miar. Miłość ma tę wyjątkową cechę ekstatyczną ludzkiego funkcjonowania.
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Miłość, o którą tu chodzi, niekoniecznie jest erotyczna. Może to być miłość
do prawdy albo wręcz do osobowej Prawdy. Może to być miłość wyrażająca się
w wychowywaniu dzieci, w pomocy potrzebującym, miłosiernym wychodzeniu
ku biedzie innego stworzenia.

Tomasz z Akwinu wiele pisał o tym szczególnym wymiarze istnienia ducho-
wego, każdemu czytelnikowi jego pism wyraźnie rzuca się to w oczy, ale dla tych,
którzy z różnych powodów nie chcą przyjąć istnienia tego wymiaru, to, co pisał
o porządku moralnym, i tak ma znaczenie, bo porządek moralny — oprócz tego,
że mówią o nim źródła religijnego objawienia — jest również rozpoznawany na
podstawie zwykłego ludzkiego doświadczenia.

Dotychczas dłużej zatrzymałem się na wyjaśnieniu, czym dla Akwinaty jest
porządek moralny, by pokazać, że nie kryje się za tym nic bardziej tajemnicze-
go od tego, co jest nam dostępne w zwykłym doświadczeniu i że uznawanie go
nie domaga się postulowania specjalnej władzy poznawczej. Czy na tej podsta-
wie można coś powiedzieć o pozostałych zarzutach streszczonych w pierwszej
części tego opracowania? Ograniczę się tu tylko do krótkiego raczej wskazania
kierunku możliwych odpowiedzi niż rzeczywistego uczynienia zadość powadze
zarzutów.

Przywoływanie w dyskursie etycznym czy metaetycznym tego, co mówią po-
szczególni naukowcy zajmujący się ewolucją, biologią, neurobiologią, psycho-
logią czy tym podobnymi naukami, jest zasadne i wręcz pożądane, ale sposób
takiego przywoływania domaga się postawy krytycznej, by jakimś autorytetem
naukowym nie tłumić niesfornych wątpliwości w sprawach moralnych. Bada-
nia i twierdzenia naukowców z innych dziedzin bardzo rzadko mają charakter
rozstrzygający w etyce czy metaetyce. Wiele z tych badań i twierdzeń uwarunko-
wanych jest wcześniejszymi przekonaniami moralnymi i domaga się krytycznej
analizy, by nie poddawać się działaniu nieuzasadnionych transferów autorytetu.

Co do zarzutu z rozbieżności ocen moralnych, parokrotnie ostatnio wykazy-
wano, że zarzut ten jest nierelewantny względem kwestii realizmu moralnego⁴⁰.
Jeśli chcieć przyjąć, że ten zarzut jest istotny, trzeba wziąć pod uwagę wielość
uwarunkowań poznawczych. Tomasz z Akwinu przyznawał między innymi, że
na osądy moralne ma wpływ prawość życia, bo ta formuje zdrowy rozsądek, zaś
brak prawości deformuje zdrowy rozsądek.

[T]en, kto zachowuje się w sposób prawy we wszystkim, posiada prawy osąd do-
tyczący poszczególnych przypadków. Tymczasem temu, komu brakuje prawości,
brakuje również zdolności dobrego osądu: jak ten, kto jest przebudzony, dobrze
osądza zarówno tego, kto jest przebudzony, jak i tego, który śpi; podczas gdy ten,

⁴⁰Zob. H. SAUER, No Excuses for Moral Realism, „Philosophical Studies”, 175 (2017), s. 553–
578.
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kto śpi, nie ma dobrego osądu ani wobec siebie, ani na temat innych. Dlatego
rzeczy nie są takie, jak wydaje się temu, kto śpi, ale jak wydaje się temu, kto jest
przebudzony⁴¹.

W jednym z zarzutów Hume wskazywał na podobieństwo koloru i własności
moralnych i wykazywał, że skoro nie jesteśmy gotowi uznać, że kolory istnie-
ją realnie, bo nauka to jego zdaniem zanegowała, powinniśmy także uznać, że
nie istnieją własności moralne. Można uznawać, że kolory nie istnieją, ale tak
odbiera je nasze oko, dzięki właściwościom światła i powierzchni oświecanej,
ale czy w rezultacie nie chodzi tutaj tylko o to, by nie używać słowa „kolor”
w odniesieniu do funkcjonowania oka, właściwości światła i powierzchni oświe-
canej? A jeśli się umówimy, żeby ten zakres funkcjonowania oka, właściwości
światła i powierzchni oświecanej dla wygody nazywać kolorem? Bo nie będzie
prawdą (albo będzie wyrazem poważnego błędu) twierdzenie, że kolory nie ist-
nieją w takim sensie, że to my je do woli tworzymy. Przechodzilibyśmy wtedy
na czerwonym świetle i tłumaczylibyśmy policjantowi, który nas zatrzyma, że
przecież kolory nie istnieją. Ewentualnie nie moglibyśmy już nic nikomu wytłu-
maczyć, zmiażdżeni przez ciężarówkę. Daltoniści nie byliby daltonistami. Teza
o tym, że kolory nie istnieją, nie upodabnia kolorów do elfów czy wytworów
halucynacji. Podobnie, rozumowanie Hume’a nie wykazuje braku istnienia wła-
ściwości moralnych, a jedynie to, że nie istnieją one tak, jak istnieją kamienie,
róże czy ryby⁴².

Powtarza się również zarzut, że nauka nie zna wartości moralnych czy norm
moralnych, a więc ich nie ma. Można zatem zapytać, czy tak rozumiana nauka
zna pychę, zarozumiałość, arogancję, tchórzostwo albo cynizm. Czy nauka zna
męstwo lub miłość? Czy nauka zna muzykę klasyczną albo malarstwo renesan-
sowe? Czy zatem przedmioty sztuki nie istnieją właśnie jako przedmioty sztuki,
ale istnieje tylko zbiór atomów czy kwarków? Aby ten zarzut potraktować
poważnie, trzeba unikać zastępowania brzytwy Ockhama toporem. Czy nauka
zna wartości odżywcze, wartości zdrowotne czy normy zdrowotne? Jeśli ktoś
stwierdzi, że nie zna, to dalsza dyskusja nie ma sensu. Jeśli zaś zgodzimy się, że
zna, to podobnie zna i wartości moralne i normy moralne. Nie ma tu nic zanadto

⁴¹Tomasz z Akwinu, In I Cor, c. 2, lect. 3, n. 118.
⁴²Pouczająca pod tym względem jest lektura książki S. BROCK, E. MARES, Realism and Anti-

Realism, Durham: Acumen, 2007. Autorzy w jednym z rozdziałów analizują filozoficzne stano-
wiska w sprawie istnienia kolorów i wnioskują, że najbardziej zdroworozsądkowe stanowisko nie
ma sobie równych, a pozostałe są bardzo skomplikowanymi kombinacjami, by uniknąć twierdze-
nia, że kolory istnieją realnie. Nie bez zadziwienia zauważają, że stanowisko realistyczne w tej
sprawie jest „still a minority view”, a jedyny kluczowy argument przeciwko temu stanowisku to
brzytwa Ockhama (zob. s. 110–112).



240 PIOTR LICHACZ

tajemniczego dla nauki, nic postulowanego, nic skonstruowanego — prosty fakt
zmierzania człowieka ku głęboko spełnionemu życiu.

Trzeba też powiedzieć kilka słów o funkcjonowaniu swoistej alergii na ujęcia
obiektywistyczne czy realistyczne w etyce. Takie ujęcia rodzą skojarzenia z sys-
temami totalitarnymi, opresją i wykluczeniem osób czy zachowań określanych
jako nienormatywne. Można wskazać, że alergia sama w sobie, nawet myślna,
jest problematyczna, bo jest dysfunkcją, schorzeniem, jednakże poddającym się
leczeniu. Nie należy jej się po prostu poddawać i pozwalać, by zatruwała nasze
funkcjonowanie. Alergia jest przewrażliwieniem, nieadekwatną reakcją na bodź-
ce, które człowiek zdrowy przyjmuje pozytywnie lub neutralnie. Potrzeba kry-
tycznego potraktowania skojarzeń, żeby nie zachowywać się jak małe dziecko,
któremu w ciemności wiele rzeczy kojarzy się ze smokami i potworami. Można
po prostu włączyć światło i przypatrzeć się bliżej jednemu z rozsądnych ujęć
realistycznych — a takie, dla przykładu, upatruję właśnie w ujęciu Akwinaty —
żeby się przekonać, że potrzeba bujnej i nieokiełznanej wyobraźni, by dostrzec
w tym ujęciu coś groźnego czy szkodliwego.

Wejdźmy jeszcze na moment na inny poziom refleksji. Wydaje się, że dyskurs
podważający realne istnienie porządku moralnego czy wartości moralnych jest
wygodniejszy raczej dla krzywdzących niż krzywdzonych, raczej korzystniejszy
dla dzierżących władzę niż dla bezsilnych, raczej przyjemniejszy dla bogatych,
sytych i bezpiecznych niż dla biednych, głodnych i zagrożonych. Łatwiej jest
z takim dyskursem unikać odpowiedzialności, uchylać się od niej, uciekać przed
wyzwaniami strzec własnego statusu i zdobytych dóbr.

* * *
Potoczne i intuicyjne postrzeganie istnienia obiektywnego porządku moralne-
go napotyka z jednej strony szereg problemów filozoficznych nagromadzonych
przez wieki, a z drugiej strony trudności wynikłe z własnych obserwacji życia
społecznego. Opisałem najczęściej spotykane grupy filozoficznych argumentów
wysuwanych przeciwko przyjmowaniu istnienia obiektywnego porządku moral-
nego i zarysowałem główne sposoby radzenia sobie z nimi. Następnie wyjaśni-
łem podstawy stanowiska Tomasza z Akwinu w tej sprawie, wskazując wyraźnie
na specyfikę jego ujęcia rzeczywistości moralnej i zakresu refleksji moralnej.
Przedstawiłem jego stanowisko jako dodatkowy element dla istniejących prób
odpierania zarzutów względem realizmu metaetycznego, czyli jako historyczne
stanowisko, które jest warte rozważenia w ramach poszukiwania inspiracji
w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi dzisiaj przez argumenty antyreali-
styczne w metaetyce. W trakcie prezentacji myśli Akwinaty dotykałem kilku
założeń zawartych w tych argumentach, w sprawie zaś pozostałych zarzutów
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zasugerowałem zaledwie parę elementów przydatnych do opracowania możli-
wych odpowiedzi.
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ON THE EXISTENCE OF MORAL ORDER

S U M M A R Y
The philosophical problem of the existence of a moral order is a minefield full
of difficulties in itself and with solutions that are often seen as politically loaded.
In the first part of this text, I present several most common philosophical argu-
ments against the objective existence of the moral order. In the second part I
explain Thomas Aquinas’ standpoint on the existence of the moral order and
briefly suggest some directions in which one may formulate answers to the ob-
jections. Of course, we will not find answers to all of the contemporary concerns
in Aquinas’ writings, but many of his observations might be helpful in finding
such answers.
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