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WSTĘP 

Życie moralne człowieka czy też doświadczenie moralności za-

równo potoczne jak i filozoficznie zreflektowane narzuca wprost 

pytania: „Co to jest moralność? i „Co powinienen i dlaczego?” lub 

ogólniej: „Przez co czyn staje się dobry i powinny moralnie?”
1
. 

Pierwsze pytanie jako bardziej teoretyczne nie jest tak natar-

czywe, jak drugie, które jako praktyczne narzuca się nie tylko teore-

tykom moralności, ale każdemu człowiekowi uwikłanemu codzien-

nie w sprawy moralne. W pierwszym z nich chodzi o opis i istotę 
moralności

2
, w drugim – o kryterium czy inaczej normę moralno-

ści
3
. W pracy chcemy udzielić zasadniczo odpowiedzi na drugie 

pytanie, nie ignorując ale wykorzystując to, co napotkamy w prezen-

towanych systemach etycznych jako istotne dla moralności.  

Mimo, że pytania te łączą się ze sobą i odpowiedzi na nie po-

winny ze sobą współgrać, to jednak może też być i tak, że podając 

opis moralności (jeśli np. rozumie się ją jako jedynie rzeczywistość 
psychiczną, społeczną, kulturową), odrzuca się możliwość sformu-

łowanie jakiegokolwiek kryterium tego, co moralne, by za chwilę 
                                                           

1 K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991, s. 28n.; T. 

Styczeń, Problematyka etyczna a życie w: Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 22nn; 

Tenże, Uwagi o istocie moralności, w: Wprowadzenie..., jw., s. 30n; A. Szostek, O dwóch 
typach sytuacji macierzystej etyki, ZNKUL 16(1973) nr 2, s. 61-63.  

2 „Moralną nazywana jest cecha istotnie przysługująca świadomym i wolnym dzia-

łaniom człowieka ze względu na ich stosunek do pewnego wyróżnionego kryterium aksjo-

logicznego; ta cecha wzięta abstrakcyjnie nazywana jest moralnością”. Leksykon filozofii 
klasycznej, Red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997, s. 377. 

3 „W tradycyjnym (tomistycznym) ujęciu postępowanie człowieka jest moralnie 

dobre, kiedy jest zgodne z jego naturą i służy osiąganiu jego celu ostatecznego. (...) Nie-

którzy za kryterium kwalifikacji moralnej zachowań uznają pozytywny lub negatywny 

stosunek do wartości wsobnej (np. osobowej godności) ich adresata lub samą tę wartość 
wziętą abstrakcyjnie. Leksykon filozofii klasycznej, jw. s. 377. Pewną przejrzystą systema-

tyzację sformułowań normy moralności w etyce tomistycznej podaje A. Szostek, Normy i 
wyjątki, Lublin 1980, s. 18-21. 
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milcząco i bez uzasadnień wprowadzić takie kryterium dla jakoś 
proponowanej przez siebie etyki

4.
 Świadczy to dodatkowo o tym, że 

nie da się w etyce pominąć kwestii normy moralności. W tym 

względzie należy się raczej zgodzić ze stanowiskiem K. Wojtyły, że 

pytania etyki „każą nam przede wszystkim w całym procesie zro-

zumienia moralności odkryć „normę” jako rzeczywistość zupełnie 

dla niej specyficzną, a z kolei tęże normę uczynić centralnym ele-

mentem etyki jako nauki”
5
  

Zajęcie się normą moralności jest konieczne, ponieważ to ona 

jest podstawą do odpowiedzi na pytanie: co powinienem i dlaczego? 

To, co jest z nią zgodne jest moralnie dobre, to, co jest z nią sprzecz-

ne, jest moralnie złe. Ponadto norma moralności jako centralny pro-

blem etyki nadaje jej zasadniczy charakter. Pozwala ona wyraźnie 

scharakteryzować etykę, odróżnić moralność od tego, co nią nie jest 

czyli od innej praktycznej aktywności człowieka i przez to sprecy-

zować przedmiot formalny etyki, którym się ona zajmuje.  

W pracy sugerujemy się zapoczątkowanym kiedyś przez K. 

Wojtyłę poszukiwaniem normy moralności
6
 i kontynuowanym 

przez jego następców. W kontynuacji tej wypracowano pewną ter-

minologię metaetyczną7
, z której skorzystamy dla ułatwienia i upo-

                                                           
4 Interesujące opracowania odnośnie pojęcia moralności spotykamy u niektórych 

polskich etyków: T. Kotarbiński, O istocie oceny etycznej, w: Wybór pism, t. I: Myśl o 
działaniu, Warszawa 1957, s. 699-707; Istota oceny etycznej, „Etyka” 1(1966) s. 7-17; M. 

Ossowska, Pojęcie moralności, tamże, s. 19-29; I. Lazari-Pawłowska, O pojęciu moralno-
ści, tamże, s. 31-46. Mimo, że odrzuca się w nich możliwość sformułowania normy mo-

ralności, to jednak wbrew temu wprowadza się taką normę np. spolegliwego opiekuna, 

pozwalającą odróżnić czyny dobre (czcigodne) od złych (haniebnych). Kotarbiński  ̧Istota 
oceny etycznej, jw. 

5 Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, jw. s. 43. 
6 Po raz pierwszy K. Wojtyła podjął ten problem w r. 1956/57 w wykładzie mono-

graficznym, prowadzonym na KUL-u i zatytułowanym: Zagadnienie normy i szczęścia. 

Wykłady lubelskie, Lublin1986, s. 179-292.  
7 W zależności od tego, co w danej etyce uznane jest za normę moralności T. Sty-

czeń wyróżnia następujące ujęcia etyki: a) eudajmonistyczne (to jest powinne moralnie, co 

jest warunkiem osiągnięcia szczęścia, do którego działający dąży jako do swego celu 
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rządkowania dyskusji. W pracy nie chodzi jednak tylko o zrekon-

struowanie wątków czy osiągnięć kontynuatorów personalizmu K. 

Wojtyły, co mogłoby się stać głównym przedmiotem tej pracy, ale o 

krytyczne osobiste przejście zaproponowanej kiedyś przez niego 

drogi poszukiwań.  
W poszukiwaniach tych nie zamykamy się w ramach jednego 

systemu etycznego
8
, ale co wydaje się bardziej twórcze, chcemy 

sięgnąć do tych filozofów, którzy najwyraźniej wydobyli na jaw 

pewne istotne aspekty moralności. Tak np. wydaje się że I. Kant 

najbardziej wydobył fakt obowiązku czy kategorycznego, bezwa-

                                                                                                    
ostatecznego); b) deontonomiczne (to jest moralnie powinne, co jest nakazane przez 

odpowiedni autorytet. Jeśli autorytetem tym jest Bóg, mamy do czynienia z deontonomi-

zmem teonomicznym, jeśli jest to autorytet społeczeństwa czy państwa, mamy do czynie-

nia z deontonomizmem heteronomicznym, jeśli jest to samonakaz mamy do czynienia z 

deontologizmem autonomicznym); c) personalistyczne (moralnie powinne jest takie 

postępowanie, które jest afirmacją wsobnej wartości (godności) osoby). Uwagi o istocie 
moralności, jw. s. 31nn; Tenże, Etyka niezależna, Lublin 1980, s. 15nn, 33nn; Tenże, 

Zarys etyki, cz. I, Metaetyka, Lublin 1974, s. 46nn; A. Szostek, Moralność a osoba, w: 

Tenże, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 19nn. 

H. Reiner wymienia cztery główne formy określania moralności: amoralizm, eudaj-

monizm, deontologizm teonomiczny i deontologizm heteronomiczny. Wesen und Grund 
der Sittlichen Verbindlichkeit (obligatio) bei Thomas von Aquin, w: P. Engelhardt (red.) 

Sein und Ethos. Untersuchung zur Grundlegung der Ethik, Mainz 1963, s. 236n. Nato-

miast E .Shimonisse wyróżnia: 1) deontologizm etyczny (np. monizm deontologiczny I. 

Kanta), 2) teleologizm, eudajmonizm etyczny. W tym ostatnim wyszczególnia: a) teleolo-

gizm eudajmonistyczny tomistów. b) teleologiczny intuicjonizm wartości fenomenologów 

i c) hedonizm czy utylitaryzm etyczny filozofów anglosaskich. Die Phänomenologie und 
das Problem der Grundlegung der Ethik, Den Haag 1971, s. 94. 

8 Chodzi nam o normę etyczną w szerokim znaczeniu, która będzie wyrażoną rożną 
terminologią w różnych nurtach filozoficznych, u różnych myślicieli. W etyce Tomasza 

nie spotykamy terminu: „criterium”, ale słowa: „regula”, „mensura”, „praeceptum”. 
Tomiści używają jednak sformułowania: „norma (consitutiva, manifestativa) morali-
tatis”. Zarówno w etyce tomistycznej jak i personalistycznej zamiast słowa „kryterium”, 

„norma moralności” czy „norma etyczna” (K. Wojtyła, T. Styczeń, A. Szostek), używa się 
również sformułowania: „zasada konstytutywna wartości moralnych” (T. Ślipko), czy 

„zasada personalistyczna” (T. Styczeń, A. Szostek). Biorąc pod uwagę stosunek normy 

moralności do norm szczegółowych nazywa się ją: normą lub zasadą naczelną, nadrzędną, 
fundamentalną, pryncypium lub pierwszą zasadą moralności. 
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runkowego nakazu, M. Scheler czy inni fenomenolodzy – świat 

wartości, św. Tomasz zaś – dobro-cel czy szczęście człowieka. Z 

tego też powodu nazywa się te propozycje: etyką obowiązku, etyką 
wartości i etyką szczęścia. Przy czym w pracy nie chodzi tylko o 

porównanie tych etyk i ich przedmiotów oraz o przeanalizowanie 

związku między powinnością, wartością i dobrem, czy też między 

nimi a naturą ludzką, ale o prześledzenie tego, jakie znaczenie mają 
one w formowaniu się kryterium moralności i w jakim stopniu pro-

wadzą do wykształtowania się normy personalistycznej. 

Obok powyższej linii (powinność, wartość, dobro i ich związek 

z normatywnością) zasadniczym kierunkiem badań w pracy będzie 

prześledzenie formowania się normy personalistycznej, ale nie tyle 

przez krytykę utylitaryzmu czy hedonizmu etycznego, ale – eudaj-

monizmu etyki arystotelesowsko-tomistycznej. Chodzi nam raczej 

o spór w ramach „tej samej rodziny”, której wspólne jest odrzucenie 

utylitaryzmu, ale w dyskusji między sobą dookreśla się istotę moral-

ności i doprecyzowuje się kryterium tego, co moralne, a przez to 

czyni się jakiś krok we właściwym rozwoju etyki.  

Zasadnicza więc linia realizowania postawionego w pracy pro-

blemu, to prześledzenie krytyki eudajmonistycznego określenia mo-

ralności, czyli przeanalizowanie antyeudajmonizmu zarówno etyki 

obowiązku I. Kanta jak i etyki wartości M. Schelera czy nawet etyki 

personalistycznej. To właśnie pod wpływem tej krytyki, niektórzy 

etycy w duchu personalizmu zakwestionowali etykę Arystotelesa i 

św. Tomasza jako właściwą teorię moralności. Jest ona dla nich bar-

dziej teorią szczęścia, eudajmonologią czy felicytologią, a nie teorią 
powinności moralnej, czyli etyką9

. Należy więc w pracy prześledzić 
dokładniej dyskusję o normę moralności prowadzoną przez etyków 

tomistycznych. Chodzi o to, czy przez radykalny antyeudajmonizm 

nie odrzucono w nieuprawniony sposób związek moralności z natu-

                                                           
9 Styczeń, Etyka niezależna?, jw., s. s. 22. 
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rą osoby ludzkiej, z dobrem mojej osoby. Czy pochopnie nie wyklu-

czono, istotnej w etyce klasycznej, teleologicznej interpretacji tej 

moralności.  

W realizacji tych poszukiwań chodzi też o spotkanie 

i wzajemne ubogacenie się filozofii podmiotu (filozofii świadomo-

ści) i filozofii przedmiotowej (filozofii bytu).  

Powyższy zarys przeprowadzenia sporu o normę moralności 

wyznacza strukturę pracy. W jej centrum jest konfrontacja trzech 

filozofii moralności: etyki obowiązku I. Kanta (rozdz. I), etyki war-

tości M. Schelera i D. v. Hildebranda (rozdz. II) etyki dobra-celu św. 

Tomasza i jego interpretatorów (rozdz. III) oraz zwieńczenie tej dys-

kusji w etyce personalistycznej (K. Wojtyły i jego kontynuatorów). 
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ROZDZIAŁ 1 
DEONTOLOGIZM A EUDAJMONIZM 

1.1. ŹRÓDŁO I GENEZA POWINNOŚCI MORALNEJ 

1.1.1. Tematyka etyczna w poszczególnych dziełach 
 I. Kanta 

Tematyka etyczna zasadniczo zawarta jest w dwu pracach 

I. Kanta: w Uzasadnieniu metafizyki moralności (1785) i w Krytyce 
praktycznego rozumu (1788). Całościowe ujęcie etyki przez Kanta 

ujawnia się jednak w pracach powstałych w ostatnim okresie jego 

pisarstwa. Chodzi tu o Metafizykę moralności (1797) oraz o Religię 
w obrębie samego rozumu (1793), która mimo, że jest również filo-

zoficzną teorią religii, to jednak równocześnie, szczególnie w pierw-

szej części pracy, wydanej wcześniej w roku 1792 pod tytułem 

„Über das radicale Böse in der menschlichen Natur”, dotyczy rów-

nież podstaw etyki
1
. 

Całość filozofii Kanta wyznaczona jest trzema pytaniami, które 

stawia on kończąc w Krytyce czystego rozumu zagadnienia teore-

tyczne i chcąc przejść do kwestii praktycznych. „Wszelki interes 

mojego rozumu (zarówno spekulatywnego, jak i praktycznego) – 

pisze on – skupia się w następujących pytaniach: Co mogę wie-

dzieć? Co powinienem czynić? Czego mogę się spodziewać?”
2
.  

                                                           
1 Vernon J. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek, Toruń 1994, s. 169nn; M. Żela-

zny, Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 1993, s. 105nn; K. Bal, Wprowadzenie do 
etyki Kanta. Wykłady z historii myśli etycznej, Wrocław 1984, jw., s. 11nn; A. Bobko, 

Kant i jego religia rozumu, wstęp do: I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. 

Bobko, Kraków 1993, jw., s. 7nn. 
2 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, PWN Warszawa 1986, s. 548; zob. Bal, 

Wprowadzenie do etyki Kanta, jw., s. 12. 
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Kwestie te można też wyrazić w postaci pytań o poznanie (jak 

możliwe jest poznanie?), o postępowanie (jak możliwa jest wolność 
a w tym moralność?) i o przyszłość (jak możliwa jest religia?). 

Pierwszym problemem zajął się Kant w Krytyce czystego rozumu. 

Odwołał się tam do apriorycznych kategorii (pojęć) czystego inte-

lektu (Verstand), które syntetyzują wrażenia zmysłowe, oraz do idei 

czystego rozumu (Vernunft), które jako idee regulatywne (dusza, 

świat, wolność i Bóg) umożliwiają uporządkowanie zdobytej po-

przednio wiedzy przedmiotowej pod kątem jej spójności, całości i 

zupełności
3
. Drugi problem podjął Kant m.in. w Uzasadnieniu mo-

ralności i w Krytyce praktycznego rozumu. 

Ponieważ interesuje nas etyka Kanta z perspektywy jego kryty-

ki eudajmonizmu i to nie tyle eudajmonizmu brytyjskich empiry-

stów (hedonizmu, utylitaryzmu), ale i eudajmonizmu etyki klasycz-

nej, arystotelesowsko-tomistycznej, stąd też przydatnym będzie 

przyjrzenie się temu, do kogo Kant nawiązywał, co chciał przezwy-

ciężyć i w jakim kierunku zmierzał. 

Immanuel Kant, poszukując właściwego pryncypium moralno-

ści, podjął krytykę istniejących teorii etycznych, które odwoływały 

się – jego zdaniem – bądź do błędnych zasad, albo do niewłaści-

wych materialnych motywów determinujących te zasady i sprowa-

dzały przez to moralność do innych faktów niż ona sama. 

W Krytyce praktycznego rozumu dokonuje on typologii tych 

teorii ze względu na „motywy determinujące w nich pryncypium 

                                                           
3 M. Żelazny wyraźnie odróżnia konstytutywną i regulatywną funkcję czystych po-

jęć. „Czyste pojęcia rozumu (...) w odróżnieniu od konstytutywnych kategorii intelektu, 

określone zostają przez Kanta mianem idei transcendentalnych, zaś ich użycie w procesie 

poznawczym – użyciem regulatywnym. Idee te nie rozszerzają w żaden sposób wiedzy o 

rzeczywistości doświadczalnej, stanowią natomiast pewien dający się pomyśleć punkt 

odniesienia, „regulujący” posiadany przez nas materiał doświadczalny, nadający pewną 
hipotetyczną jedność i wyznaczający mu hipotetyczne granice”. Żelazny, Idea wolności w 
filozofii Kanta, jw. s,41n. Zob. O. Höffe, Immanuel Kant, tłum. A. M. Kaniowski, War-

szawa 1994, 162nn 
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moralności”. Wymienia subiektywne (empiryczne) i obiektywne 

(racjonalne) uzasadnienia zasady moralności i dzieli każde z nich na 

uzasadnienia wewnętrzne i zewnętrzne
4
. Podaje też przykłady takich 

teorii. 

Epikur – zdaniem Kanta – uzasadniał naczelną zasadę moral-

ności, odwołując się do „uczucia fizycznego” czyli przeżycia przy-

jemności rozumianej hedonistyczne
5
. F. Hutcheson odwoływał się w 

tym względzie do zmysłu moralnego, do „moralnego uczucia”
6
. 

Mimo, że stanowisko jego było – zdaniem Kanta – bardziej subtelne 

w porównaniu z Epikurem (uczucie fizyczne a uczucie moralne), to 

jednak popełniało podobny błąd, sądząc, że wola jest determinowa-

na moralnie przez „zadowolenie i uciechę lub niepokój duszy i 

ból”
7
.  

W zewnętrznych (empirycznych) czynnikach szukali – zda-

niem Kanta – podstaw moralności M. Montaigne i B. Mandeville. 

Pierwszy za podstawę moralności uznał wychowanie, drugi ustrój 

społeczny czy system prawa obowiązującego w państwie. Wszystkie 

te teorie nazywa Kant subiektywnymi albo empirycznymi, gdyż 
jedne odwołują się do wewnętrznych empirycznych czynników, 

drugie do empirycznych czynników zewnętrznych
8
. „Są one bez 

wyjątku empiryczne – pisze Kant – i oczywiście wcale nie nadają się 
na ogólne pryncypium moralności”

9
. 

Obok nich Kant wymienia również dwa typy racjonalistycz-

nych teorii etycznych, w których prawo moralne ma swe uzasadnie-

nie w rozumie. Pierwszy typ tych teorii (chodzi o kryterium obiek-

                                                           
4 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. Jerzy Gałecki, Warszawa 1972, s. 

69. 
5 Tamże, s. 69, 40nn. 
6 Tamże, s. 69. 
7 Tamże.  
8 F. Copleston, S.J., A History of Philosophy, ks. II, t. VI: Wolff to Kant, New York 

1985, s. 330. 
9 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 70. 
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tywne wewnętrzne), reprezentują – jego zdaniem – stoicy i Ch. 

Wolff. Mimo że stoicy w uzasadnieniu moralności odwoływali się 
do idei rozumu, to jednak ostatecznie wskazywali oni na wewnętrz-

ną doskonałość człowieka jako podstawę moralności
10

. Drugi typ 

teorii racjonalistycznych (chodzi o kryterium obiektywne zewnętrz-

ne), reprezentuje – zdaniem Kanta – Ch. A. Crusius, który za pod-

stawę prawa moralnego i powinności uznał wolę Boga
11

. 

Wszystkie wymienione empiryczne (subiektywne: wewnętrzne 

i zewnętrzne) i racjonalistyczne (obiektywne: wewnętrzne i ze-

wnętrzne) teorie podstaw prawa moralnego i powinności moralnej, 

formułowane przez wyżej wspomnianych filozofów, są – zdaniem 

Kanta – błędne. Chociaż mogą one wiązać się z działaniem ludz-

kim, dotyczą bowiem empirycznych bodźców czy motywów działa-

nia, to jednak nie określają one dla woli moralnych motywów jako 

takich, czyli nie wyrażają zasady moralności, nie wyznaczają więc 

pola dla etyki, lecz są jedynie teoriami rzeczywistości pozamoralnej. 

Podane w pierwszej grupie teorii, empiryczne motywy determinują-
ce wolę, „mogą służyć jako epikurejskie pryncypium nauki o szczę-
śliwości, nigdy jednak jako czyste pryncypium rozumowe nauki o 

moralności i obowiązku”
12

. Własna doskonałość, czy wola Boga, 

„może stać się – zdaniem Kanta – pobudką naszej woli, tylko z 

uwagi na szczęśliwość, jakiej się stąd spodziewamy”
13

. Mamy jed-

nak w tym przypadku do czynienia z nauką o szczęśliwości, a nie 

o moralności. Ogólnie, nie tylko empiryczne pryncypia moralności, 

ale wszystkie pryncypia materialne, w odróżnieniu od formalnych 

„zupełnie nie nadają się na naczelne prawo moralne”
14

. 

                                                           
10 Tamże, s. 69.  
11 Tamże. 
12 Tamże, s. 70. 
13 Tamże, s. 71. 
14 Tamże. 
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1.1.2. Próba uzasadnienia moralności  

Etyka Kanta wyrastała z jego znajomości i krytyki ówczesnych 

mu nurtów filozoficznych. Przywołanie więc kontekstu historyczne-

go powstania tej etyki, pozwoli lepiej ją rozumieć. Główną rolę 
w powstaniu filozofii i etyki Kanta odegrały współczesne mu nurty 

filozoficzne, które chciał on w swojej filozofii przezwyciężyć. Filo-

zofia starożytna i średniowieczna, nie były przedmiotem jego stu-

diów. Zdaniem F. M. Schmölza, nie tylko się nią nie zajmował, ale 

właściwie jej nie znał
15

. 

„Z jednej strony empiryści, jak Locke i Hume, byli mu po-

przednikami w tym, że ograniczali poznanie do doświadczenia; z 

drugiej znów racjonaliści, jak Kartezjusz, Leibniz, Wolff, przekazali 

mu przekonanie o możliwości poznania apriorycznego”
16

. Kant 

miał do czynienia zarówno, z opartymi na osiągnięciach M. Koper-

nika, J. Keplera i I. Newtona, naukowymi koncepcjami świata, w 

których wszechświat rozumiany był jako zdeterminowany i pod-
dany mechanicznej przyczynowości, jak też z racjonalistycznymi 

opisami człowieka, jako istoty rozumnej, wolnej i świadomej mo-
ralnej powinności. Stanął on wobec tego samego problemu co Kar-

tezjusz: jak zharmonizować rzeczywistość determinizmów przy-
rodniczych, z rzeczywistością porządku moralnego – porządku 

wolności, porządku kategorycznego imperatywu moralnego?
17

  

Zadanie to stawało się tym trudniejsze, że te dwie rzeczywisto-

ści spotykały się w człowieku. Występuje w nim bowiem rzeczywi-

stość przyrodnicza, zdeterminowana prawami przyrody, i rzeczywi-

stość wolnego podmiotu działania moralnego. Pogodzenie tych 

dwóch punktów widzenia człowieka, bez odrzucenia któregokol-

                                                           
15 Franciscus M. Schmölz O.P., Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft. 

Thomistische Studien, t. VIII, Freiburg Schweiz 1959, s. 21. 
16 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1970, s. 160. 
17 Copleston, S.J., A History of Philosophy, jw., ks. II, t. IV, s. 55nn, t. VI, s. 428. 
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wiek z nich, stało się podstawowym problemem, który stanął przed 

Kantem
18

. Chodziło mu o to „jak zharmonizować świat fizyki Ne-

wtona, czyli świat mechanicznej przyczynowości i panujących w 

nim determinizmów i świat wolności”?
19

 Próby połączenia metafi-
zyki racjonalistycznej20 z naukowym ujęciem świata, wydawały 

się przekreślać jedność systemu filozoficznego. Dla zbudowania 

takiej jedności, należało albo przekroczyć dane doświadczenia zmy-

słowego, albo zgodzić się na nie, to znaczy ograniczyć się do wyni-

kłej z niego wiedzy wątpliwej, przypadkowej. 

Metafizyka racjonalistyczna
21

, chcąc być systemem wiedzy 

pewnej, nie miała możliwości odnieść się do świata empirycznego, 

ujmowanego w rozwijających się naukach przyrodniczych. Zajmo-

wała się ona wprawdzie wolnością i moralnością człowieka, to jed-

nak w sposobie ujęcia tej rzeczywistości, prowadziła do konfliktu 

swego racjonalistycznego systemu z wiedzą naukową przyrodo-

znawstwa. Nie potrafiła przez to dać wiedzy o całej rzeczywistości. 

Nie udowodniła czy metafizyka realnego świata jest możliwa. Kant 

                                                           
18 Tamże, t. IV, s. 56. 
19 Tamże, t. VI, s. 428. 
20 Kant znał dobrze scholastyczną wersję metafizyki Leibniza, poznaną za pośred-

nictwem Ch. Wolffa. Do obu odnosił się krytycznie, ale bardziej do szkolnej, dogmatycz-

nej metafizyki Wolffa. Można sądzić, że Leibniza teoria idei potencjalnie wrodzonych 

wpłynęła w jakiejś mierze na formowanie się kantowskiego aprioryzmu.  
21 „Dla Kanta taką klasyczną i tradycyjną metafizyką – pisze J. Rolewski – była 

przede wszystkim najbardziej podówczas w Niemczech rozpowszechniona „metafizyka 

szkolna” Leibniza – Wolffa. Metafizyka była w szkole wolfowskiej definiowana jako 

nauka zawierająca pierwsze zasady ludzkiego poznania i dzieliła się na: metaphysica 
generalis (ontologia), której przedmiotem był byt w ogóle i na metaphysica specialis, 
której przedmiotami były wyszczególnione regiony bytu w ogóle: Bóg (przedmiot theolo-
gia rationalis), świat (przedmiot psychologia rationalis). Celem takiej metafizyki był 

ponad-empiryczny czysto racjonalny opis (poznanie) tych – również pozadoświadczal-

nych – przedmiotów: bytu w ogóle, Boga, świata i duszy”. J. Rolewski, Kant a metafizyka, 
Warszawa 1991, s. 27. 
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przeprowadzi transcedentalną krytykę rozumu, by dojść do wiedzy 

metafizycznej będącej poza zasięgiem krytycyzmu
22

. 

Z drugiej strony empiryzm D. Hume’a, w jego krytyce pojęcia 

substancji i pojęcia przyczyny, podważał ważność ogólnych i ko-

niecznych sądów i to nie tylko w filozofii, lecz również w fizyce. 

Tymczasem fizyka I. Newtona, stojąc na stanowisku jedności i jed-

norodności przyrody (uniformity of Nature), posługiwała się takimi 

sądami, nie mogła się bowiem bez nich obejść. D. Hume nie znalazł 

teoretycznego uzasadnienia tego stanu rzeczy. Wskazywał jedynie 

na psychologiczną wiarę, stojącą u podstaw sądów ogólnych i ko-

niecznych. Tego typu wiara miała być podstawą przyrodoznawstwa. 

„Czysty empiryzm – zaznacza w tym względzie F. Copleston – był 

niezdolny uzasadnić nauki przyrodnicze (physical science), które z 

pewnością powiększały naszą wiedzę o świecie”
23

. Wskazywało to, 

że zarówno dotychczasowa metafizyka racjonalistyczna, jak 

i empiryzm Hume’a – popełniły gdzieś błąd. Należało rozpocząć na 

nowo.  

Zaproponowana przez Kanta transcendentalna krytyka pozna-

nia miała pokazać ograniczenia zarówno dogmatycznej metafizyki 

jak i empirycznie rozumianego poznania naukowego oraz stworzyć 
podstawy do ich przezwyciężenia (but as a triumph over them)24

. 

Kant zgadzał się w jakiejś mierze z krytyką metafizyki racjona-

listycznej z pozycji empiryzmu, to jednak wbrew empiryzmowi, 

a raczej po linii metafizyki jego okresu, uznawał ważność proble-

mów metafizycznych, wskazując na noume-nalną rzeczywistość w 

człowieku, na zagadnienie powinności moralnej, prawa moralnego, 

wolności, a następnie na idee czystego rozumu: ideę duszy, świata i 

Boga, które są poza zasięgiem wiedzy naukowej.  

                                                           
22 Copleston, S.J., A History of Philosophy, jw., ks. II, t. VI, s. 429. 
23 Tamże, t. IV, s. 56. 
24 Tamże, t. VI, s. 428.  
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I. Kantowi chodziło nie tylko o uratowanie metafizyki
25

, a wraz 

z nią najważniejszych kwestii: zagadnienia wolności, nieśmiertelno-

ści czy Boga, lecz głównie o możliwość uprawiania filozofii moral-

ności, etyki. Jego przedsięwzięcie można potraktować też jako pró-
bę uzasadnienia moralności. Na terenie empiryzmu czyli przyrod-

niczego ujęcia rzeczywistości, nie dało się bowiem zasadnie mówić 
nie tylko o najważniejszych kwestiach metafizycznych, ale likwi-
dowało się wolność a wraz z nią moralność człowieka. Propozy-

cja Hume’a zabrnęła – zdaniem Kanta – w ślepy zaułek, likwidując 

to, co specyficznie ludzkie: wolność i moralność człowieka. Rze-

czywistość bowiem ujęta w niej empirycznie, naturalistycznie, nie 

dawała podstaw do mówienia o wolności, moralności, powołaniu 

człowieka. „Wiedza o tym, co jest, okazuje się bezużyteczna dla 

kogoś, kto chce wiedzieć, co być powinno. Propozycja Hume’a – 

pisze W. Gromiec – jest więc bezużyteczna, nie da się bowiem z 

obserwacji rzeczywistości wywieść ideału. Rzeczywistość ujęta 

naturalistycznie, niczego nie może nam zasugerować na terenie mo-

ralności; wręcz przeciwnie, przekreśla nas jako istoty rozumne”
26

.  

Teoria I. Newtona, odkrywająca porządek i harmonię we 

wszechświecie, sugerowała że w podobny porządek należałoby wpi-

                                                           
25 Od czasów Kanta toczy się szeroka dyskusja o to, czy jego Krytyka czystego ro-

zumu, jest tylko krytyką, czy też również – pewną teorią poznania, albo metafizyką. „Tra-

dycyjna, klasyczna i podręcznikowa interpretacja Kantowskiej Krytyki czystego rozumu 

głosiła – pisze J. Rolewski – że Krytyka ta jest pewną teorią poznania, że jej zadaniem jest 

zbadanie i uprawomocnienie ludzkiej wiedzy. Tego rodzaju wykładnia (...) uległa potem 

dalszemu wzmocnieniu w interpretacji Fichtego, czy jeszcze później – neokantystów. 

(Chodzi m.in. o prace: H. Cohena, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1918, P. Natorpa, 

Kant und die marburger Schule, Berlin 1912; B. Baucha, Immanuel Kant, Berlin 1923). 

(...) Natomiast Heidegger (Kant und das Problem der Metaphysik, Bonn 1929) wysuwa w 

swej interpretacji w sposób kategoryczny i jednoznaczny twierdzenie, iż Kantowska 

Krytyka jest głównie i przede wszystkim metafizyką, a nie teorią poznania”. J. Rolewski, 

Kant a metafizyka, jw., s. 21-22. 
26 Włodzimierz Gromiec, Kanta: podmiot, osoba, „państwo celów”, „Archiwum 

Historii i Myśli Społecznej”, t. 22, 1976, s. 235. 
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sać również działanie człowieka, w tym postępowanie moralne. W 

tej perspektywie jednak to instynkt a nie rozum okazałby się najlep-

szy i najsprawniejszy w kierowaniu organizmem w celu zaspakaja-

nia jego naturalnym potrzeb. Rozum, którym człowiek jest obdarzo-

ny, okazałby się wtedy czymś zbędnym a nawet niszczącym. Nie 

wiadomo więc, po co zostaliśmy nim obdarzeni.  

Dla uzasadnienia moralności należało więc przezwyciężyć za-

równo empiryzm Hume’a jak i racjonalizm Leibniza. 

W przedsięwzięciu tym problematyka moralna stała się centralnym 

zagadnieniem. Nawet Krytykę czystego rozumu traktuje Kant jako 

„wyrównanie i umocnienie gruntu pod owe majestatyczne budowle 

moralności
27

. Przejście Kanta z okresu przedkrytycznego w kry-

tyczny, to poszukiwanie takiej wiedzy, która dałaby podstawy dla 
moralności, uwolniłaby się od dogmatycznej moralistyki, jak rów-

nież od sceptycyzmu i relatywizmu, czy redukcjonizmu empiryków. 

Chodziło mu o przeciwstawienie się likwidacji metafizyki moralno-

ści i ugruntowanie moralności jako nauki, która choć nie będzie 

tak ścisła jak matematyka, to jednak będzie możliwa. „Tak więc 

cztery lata przed łacińską dysertacją, – zaznacza W. Gromiec – w 

której padnie sformułowanie o mundus sensibilis i mundus intelligi-
bilis, a na piętnaście przed Krytyką czystego rozumu, która ustali 

„możliwość przyczynowości przez wolność, w połączeniu z ogól-

nym prawem konieczności przyrody”
28

, myśl Kanta krąży wokół 

kwestii: jak uzasadnić moralność, jak bronić wolności i rzeczy-
wistości metafizycznej, jeżeli jedynym źródłem poznania jest do-

świadczenie zmysłowe, a jedyną rzeczywistością nam dostępną, 
świat przedstawień?”

29
. Przyzna to sam, że źródłem filozofii kry-

tycznej jest moralność, ze względu na odpowiedzialność człowieka 

                                                           
27 Kant, Krytyka czystego rozumu, t. II, jw., s. 28. 
28 Tamże, s. 281. 
29 Gromiec, Kanta: podmiot, osoba, „państwo celów”, jw., s. 235-236. 
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za swoje czyny
30

. To właśnie wraz z moralnością chce Kant urato-

wać wolność. „Pojęcie wolności – napisze on – jest kamieniem ob-

razy dla wszystkich empirystów, lecz jest również kluczem do naj-

wznioślejszych praktycznych zasad dla krytycznych moralistów, 

którzy dzięki niemu pojmują, że powinni koniecznie postępować 
racjonalnie”

31
.  

Powstaje pytanie, jakim kosztem udaje się Kantowi to uzyskać. 
Wydaje się, że dzieje się to poprzez oddzielenie od świadomości 

empirycznej sfery czystego intelektu, poprzez oddzielenie mundus 
sensibilis i mundus intelligibilis, poprzez oddzielenie rzeczywistości 

noumenalnej od fenomenalnej, poprzez oddzielenie przyczynowości 

w przyrodzie od przyczynowości przez wolność. „Krytyka praktycz-
nego rozumu powiada wprost – stwierdza W. Gromiec – iż dlatego 

tylko przyjmujemy koncepcję dwóch światów, bo jest to jedyna 

droga, na której można uratować wolność, a więc ład moralny, tak 

zagrożony na terenie scjentystycznej wizji rzeczywistości”
32

. Mo-

ralność jest uratowana kosztem przyjęcia homo noumenon, „rzeczy 

samej w sobie”, jako bytu „pomyślanego tylko”, przyjętego niejako 

dzięki „wierze moralnej”
33

. Wyodrębnienie sfery noumenalnej, sfery 

czystego intelektu i czystej wolności, dokonuje się poprzez przeciw-

stawienie jej wszystkiemu, co płynie z zewnątrz, w postaci doznań 
zmysłowych, czy bodźców oddziaływujących na wolę. Niezależ-
ność świadomości a na terenie praktycznym, niezależność wolności, 

jest podstawowym wydzieleniem tej sfery. Takie jednak określenie 

wolności jako czystej, wolnej spontaniczności jest określeniem ne-

                                                           
30 Tamże, s. 236. 
31 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 9.  
32 Gromiec, Kanta: podmiot, osoba, „państwo celów”, jw., s. 236. 
33 Tamże. 



25 

gatywnym, podkreślającym jedynie niezależność działań od uwa-

runkowań zewnętrznych
34

.  

 

1.1.3. Przełamanie czy pogłębienie dychotomii:  
 empiryzm – aprioryzm? 

„Za wielką zasługę Kanta należy uznać z jednej strony to – pi-

sze H. J. Paton – że porzucił on jednostronny racjonalizm (to break 
away from one-sided rationalism), doceniając empiryczne czynniki 

wiedzy, z drugiej – to, że pomimo wielkiego uznania dla Hume’a, 

przezwyciężył jego ciasny empiryzm (to answer the one sided em-
piricism). W swym zasadniczym przedsięwzięciu oddzielił on i 

równocześnie docenił empiryczne i aprioryczne czynniki w naszym 

poznaniu”
35

. W tym oddzieleniu obu czynników przeciwstawił się 
on zarówno, dokonywanemu przez racjonalistów, „intelektualizo-

waniu” empirycznych wrażeń (intellectualize), jak również, [doko-

nywanemu] przez empirystów, „sensualizowaniu” (sensify) sposo-

bów rozumienia
36

. 

Dotychczasowa wiedza została – zdaniem Kanta – w empiry-

zmie D. Hume’a ograniczona do rejestracji wrażeń zmysłowych, a 

                                                           
34 Tamże, s. 238; Por. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, jw., s. 92nn. M. 

Żelazny, powołując się głównie na Metaphysik der Sitten, rozróżnia i przeciwstawia sobie 

używane przez Kanta terminy: „Willkür” – „samowola” i „Wille” – wola. Aspekt nega-

tywny wiąże on z wolnością samowoli, natomiast aspekt pozytywny z wolą, jako „chce-

niem prawa moralnego, nadrzędnego w stosunku do chcenia jakiegoś wydarzenia zmy-

słowego” (s. 93). „Samowolę – pisze on – można określić jako psychologiczne zjawisko 

chcenia, przysługujące wolnej istocie, która mimo oddziałujących na nią okoliczności ze 

świata zewnętrznego, sama może kształtować swój los, podejmując pewne uczynki, lub 

wyrzekając się ich. Mamy wówczas do czynienia z wolnością samowoli w aspekcie nega-

tywnym”.(s. 93). Wola natomiast jest „metachce- niem”. Jako taka „nie może być [jednak] 

rozważana jako wolna lub nie. (...) Wolna może być tylko samowola” (s. 94).  
35 H. J. Paton, The Categorical Imperative. A Study in Kant’s Moral Philosophy, 

New York 1946, s. 30. Przy tym stwierdzeniu powołuje się na I. Kanta, Krytykę praktycz-
nego rozumu, A 271 - B 297.  

36 Tamże, s. 30.  
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w racjonalizmie Ch. Wolffa – do formułowania tautologii. Przy po-

mocy tak ciasno pojętej i dychotomiczne rozbitej wiedzy, nie można 

było zrozumiale ująć świata, a tym bardziej zasady postępowania 

moralnego.  

Dla wyjścia z tej trudności, Kant postanowił na nowo rozpa-

trzyć niezależną od doświadczenia aktywność teoretycznego i prak-

tycznego rozumu. „Kant przedsięwziął – pisze F. M. Schmölz – nie 

tylko wyraźne oddzielenie (eine saubere Trennung) tego, co racjo-

nalne od tego, co empiryczne, lecz także dokładne oczyszczenie 
(Säuberung) racjonalnego obszaru od empirii”37

.  

Wiedza może być uprawiana – zdaniem Kanta – bądź 
w oparciu o doświadczenie, bądź dzięki czystym apriorycznym za-

sadom rozumu. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z 

filozofią we właściwym znaczeniu, czyli filozofią czystą (reine Phi-
losophie). W tego rodzaju wiedzy apriorycznej można wymienić: 
logikę, która formalnie rozważa formy myślenia i metafizykę, która 

zajmuje się przedmiotem czystego rozumu. W tej drugiej, posługu-

jąc się ideą przyczynowości w przyrodzie (Kau-zalprinzip), można 

budować metafizykę przyrody (Meta-physik der Natur), a posługu-

jąc się ideą wolności (przyczynowanie przez wolę) – metafizykę 
moralności (Metaphysik der Sitten)38

. 

Metafizyka moralności jako racjonalna etyka, w odróżnieniu od 

etyki empirycznej rozumianej jako antropologia praktyczna (prakti-
sche Antropologie), powinna sformułować i uprawomocnić podsta-

wy dla etyki, czyli prawo moralne (imperatyw kategoryczny, obo-

wiązek)
39

. Metafizyka moralności, która mieszałaby czyste zasady 

moralne woli z zasadami empirycznymi, nie jest – zdaniem Kanta – 

                                                           
37 Schmölz, Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft, jw., s. 26. 
38 Tamże. Zob. H. J. Paton, The Moral Law or Kant’s Groundwork of the Meta-

physic of Morals, London 1947, s. 13nn. 
39 Paton, The Moral Law of Kant’s Groundwork of the Metaphysic of Morals, jw., 

s. 14. 
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filozofią. Jako filozofia czysta „winna badać ideę i zasady czystej 

woli, a nie czynności i warunki woli człowieka w ogóle, zaczerpnię-
te po największej części z psychologii”

40
. 

Jak widać z powyższego, Kant nie szukał podstaw dla etyki 

w doświadczeniu, lecz w podmiocie poznającym. Jego zdaniem 

doświadczenie ma charakter jednostkowy i przygodny, informuje 

nas tylko o zjawiskach, a nie o rzeczy samej w sobie. Pisze o tym K. 

Wojtyła: „Rozsądek (Verstand) i rozum (Vernunft) w porządku teo-

retycznym a priori dysponują pewnymi formami, które pozwalają im 

wprowadzić konieczną jedność do całego chaosu wrażeń. Formy te, 

gdy chodzi o rozsądek, noszą nazwę kategorii, gdy chodzi o rozum – 

nazwę idei. Pomiędzy jedną a drugą dziedziną istnieje jednak zasad-

nicza różnica, polegająca na tym, że kategorie takie jak np. „sub-

stancja”, „przyczyna”, z natury rzeczy mogą być włączone 

w przedmiot doświadczenia, porządkując go i tworząc o nim wiedzę 
pewną, naukę. Idee natomiast nie mają tego prawa. Wyznaczają one 

wprawdzie idealny kres poznania umysłowego, ale z doświadcze-

niem nie mają żadnego związku”
41

. Jako zasadnicze idee rozumu 

wymienia Kant: ideę duszy, świata i Boga. Ideom tym odpowiadają 
kolejno: psychologia, kosmologia i teologia. 

W poszukiwaniu podstaw moralności, podstaw zobowiązań 
moralnych i to zobowiązań, które muszą być konieczne, katego-

ryczne – Kant sięgnął do pojęć czystego rozumu. Antropologia mo-

że dostarczyć tylko praktycznych reguł działania. Prawo moralne 
natomiast rodzi się apriorycznie w czystym rozumie. Doświad-
czenie moralności jest tu wykluczone (ausschaltung der Erfah-
rung)42. Jest ono bezużyteczne w formowaniu zasady moralności. 

                                                           
40 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 

1984, s. 8. 
41 K. Wojtyła, Akt i przeżycie etyczne, w: Wykłady lubelskie. Człowiek i moralność, 

t. 3, Lublin 1986, s. 39; zob. Paton, The Categorical Imperative, jw., s. 100. 
42 Schmölz, Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft, jw., s. 27. 
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Za pryncypia moralności może uchodzić tylko to, co znajduje się w 

apriorycznej sferze czystego rozumu. Pryncypia empiryczne są wy-

kluczone w budowaniu zasady moralności.  

Zasady moralności nie można budować odwołując się do speł-

nienia siebie, do dążenia do doskonałości (Vollkommen-heit), do 

dążenia do szczęścia (Glückseligkeit). Na dążeniu do szczęścia 

można zbudować tylko empiryczne zasady działania. Dążenie to 

bowiem opiera się na fizycznych czy moralnych uczuciach. Impuls 

(Triebfeder) uczuciowy, zmysłowy, empiryczny, nie może być pod-

stawą obowiązku. Determinowałby on wolę, znosił jej autonomię, a 

tym samym moralność, która tę autonomię zakłada. Można pytać, 
czy Kant dostrzegł inną, poza proponowaną w nurcie empirycznym, 

koncepcję szczęścia. „Dla Kanta – pisze Schmölz – nie istnieje żad-

na inna szczęśliwość poza szczęśliwością zmysłową (sinnliche 
Glückseligkeit)”43

. Krytyka Kanta skierowana jest więc zasadniczo 

przeciwko empirycznej koncepcji szczęścia, rozwijanej przez empi-

ryków brytyjskich. 

Z punktu widzenia etyki arystotelesowsko-tomistycznej, przez 

rozbicie człowieka na to, co w nim racjonalne (Ver-nunftwesen) i na 

to, co zmysłowe (Sinnenwesen), oraz uznania tylko czystej racjonal-

ności za podstawę moralności, moralność traci w etyce Kanta swe 

dotychczasowe podstawy, które upatrywano w naturze człowieka i 

w porządku bytu (Natur- und Seinsordnung). Konsekwencją scepty-

cyzmu, jeśli chodzi o poznanie natury człowieka, jest rozerwanie 

związków moralności z naturą ludzką: to nie natura ludzka jest źró-

dłem moralności (die Natur Erkenntnisquelle) a rozum jedynie tym, 

który ją poznaje (Erkenntnismittel), lecz odwrotnie, to sam czysty 

rozum wyłania z siebie moralność, jest jej jedynym źródłem (die 
Vernunft selber Erkenntnisquelle)44. 

                                                           
43 Tamże, s. 28. 
44 Tamże, s. 29. 
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1.1.4. Przewrót kopernikański w etyce  

Zdaniem M. Wittmanna, Kanta przewrót kopernikański w ety-

ce ujawnia się w pełni, gdy przeanalizujemy a) związek prawa mo-

ralnego z natura człowieka czy porządkiem bytu, b) związek tego 

prawa ze szczęściem człowieka, c) związek prawa moralnego z 

prawem odwiecznym (Bożym).  

Podstaw tego przewrotu należy szukać u Kanta w jego teorii 

czy krytyce poznania. Już na pierwszych stronach Uzasadnienia 
metafizyki moralności, Kant pisał: „wszelką filozofię, o ile opiera się 
na podstawach doświadczenia, można nazwać empiryczną, tę zaś, 
która nauki swe wykłada tylko na podstawie zasad a priori, filozofią 
czystą”45

. Pierwsza posługuje się wiedzą hipotetyczną, druga wiedzą 
aprioryczną, niezależną od doświadczenia. Poszukując w etyce uza-

sadnień zobowiązań moralnych mamy – zdaniem Kanta – dwie 

przeciwstawne możliwości: a) „albo powinność moralna wywodzi 

się z empirycznej i przez to zmiennej natury ludzkiej, b) albo należy 

do tego, co aprioryczne”
46

. Wypowiadając się o empirycznej ludz-

kiej naturze możemy jedynie posiadać sądy empiryczne. Można z 

nich formułować jakieś praktyczne reguły, ale nie można wyprowa-

dzić z nich, obowiązującego wszystkich, prawa moralnego. Stąd, 

według Kanta „podstawy zobowiązania, nie należy szukać w natu-

rze człowieka ani w okolicznościach [zachodzących] w świecie, w 

jakim człowiek się znalazł, lecz a priori jedynie w pojęciach czyste-

go rozumu”
47

.  

„Wszystkie pojęcia moralne – pisał on – mają swe siedlisko 

i źródło całkowicie a priori w rozumie, i to tak samo w prostym 

rozumie ludzkim, jak i w rozumie w najwyższym stopniu spekula-

                                                           
45 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 4. 
46 Ulrich Lück, Das Problem der allgemeingültigen Ethik, jw., s. 65. 
47 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 5n. 
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tywnym, że nie możemy wywieść ich przy pomocy abstrakcji z żad-

nego empirycznego, a więc tylko przypadkowego poznania”
48

. To 

właśnie „rozum sam przez się i niezależnie od wszystkich zjawisk 

nakazuje, co dziać się powinno”
49

. On „skłania wolę za pomocą 
zasad a priori”50

. I w tym odniesieniu apriorycznych zasad przed-

stawionych w rozumie woli, mamy do czynienia z nakazem rozumu 

czyli imperatywem, powinnością czy obowiązkiem moralnym. 

„Wszystkie imperatywy wyrażają powinność i wskazują przez to na 

stosunek obiektywnego prawa rozumu do woli”
51

. Obowiązek jest 

koniecznością czynu, ze względu na prawo rozumu, który nakazuje 

je z siebie. Moralnym jest to, co jest zgodne z imperatywami rozu-

mu, i niezależne od podlegającej różnym bodźcom subiektywnej 

woli, od zamiarów, celów czy przedmiotu działania. Źródłem do-

broci czynu jest sam rozum praktyczny, czyli wola, która idzie za 

apriorycznym prawem rozumu, obowiązkiem
52

.  

Imperatyw taki jest kategoryczny, to znaczy niezależny 

i wcześniejszy od jakichkolwiek dóbr czy celów działania. „Gdyby 

czyn był dobry, jako środek do czegoś innego, w takim razie impera-

tyw byłby hipotetyczny”
53

. W tym wypadku jednak jest kategorycz-

ny przez zgodność woli z rozumem. W tym kontekście, etyka okre-

ślająca moralność czynu ze względu na cel (ostateczny), szczęśli-
wość, nie jest etyką imperatywu moralnego, ale etyką imperatywów 

hipotetycznych, pozamoralnych.  

Z pojęcia więc prawa moralnego, imperatywu, obowiązku 
wyprowadza Kant to, co dobre, co może być celem działania. 

Motywowanie się woli dobrem zastąpione jest formalnie pojętym 

                                                           
48 Tamże, s. 36. 
49 Tamże, s. 31. 
50 Tamże. 
51 Tamże, s. 39. 
52 Tamże, s. 38. 
53 Tamże, s. 41. 
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obowiązkiem. Kant chroni w ten sposób etykę przed relatywizmem, 

czyli przed hipotetycznym uprawomocnianiem i heterogenizacją 
nakazów moralnych. Nakazy te posiadają charakter kategoryczny, 

konieczny i powszechny. Kant uważa, że dla ukazania tej koniecz-

ności i powszechności (Allgemeinheit und Notwendigkeit des sittli-
chen Sollens), niezbędnym jest sprowadzenie tego, co moralne, do 

apriorycznych form rozumu, które przez to powszechnie obowiązują 
wszystkich ludzi.  

Wobec tej propozycji M. Scheler podniósł zarzut formalizmu 

etycznego. Można bowiem taką propozycję etyki, w której podsta-

wowym staje się, nadana prawem praktycznego rozumu (der prakti-
schen Vernunft), świadomość obowiązku (Pflicht-bewußtsein), po-

traktować jako pewnego typu redukcjonizm deontologiczny54
. W 

tego typu redukcjonizmie, poprzez obowiązek czy powinność 
(Pflicht, Sollen), określa się wszystkie podstawowe terminy moralne.  

Powyższa, zaproponowana przez Kanta, propozycja podstaw 

powinności, prowadziła do dwóch konsekwencji. Jeżeli obowiązek, 

sam dla siebie, uzasadnia swą treściową zawartość, jeśli nie jest 

związany z jakimś przedmiotowym (rzecz, dobro, wartość) stanem 

rzeczy, to w takim razie, taka zasada, albo a) jest treściowo pusta 

albo b) jej treść jest przez wolę autonomicznie ustanowiona (stwo-

rzona)
55

. Bez takiego przedmiotowego uzasadnienia, jako zasada 

rozkazująca pusta, może ona być wypełniona dowolną, subiektyw-
ną treścią dobra. Tak np. uczynił J. S. Mill, nadając jej treść utylita-

rystyczną. „Na to – pisał on – by Kantowska zasada miała w ogóle 

jakiś sens, należy ją interpretować jako stwierdzenie, że musimy 

                                                           
54 E. Shimonisse, Die Phänomenologie und das Problem der Grundlegung der 

Ethik, jw., s. 93. 
55 H. Reiner, Pflich und Neigung. Die Grundlagen der Sittlichkeit, erötert und neu 

bestimmt mit besonderem Bezug auf Kant und Schiller, Meisenheim, Glan 1951, s. 7; 

Lück, Das Problem der allgemeingültigen Ethik, Heildelberg, Löwen 1963, s. 66; Zob. A. 

Szostek, Natura – rozum – wolność, Rzym 1990, s. 38nn.  
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kształtować nasze postępowanie, według takiej reguły, którą wszyst-

kie stworzenia rozumne, mogłyby przyjąć z korzyścią dla ich 

wspólnych interesów”
56

.  

Aby nadać jej jakąś bliżej określoną, a nie dowolną treść dobra, 

Kant „ogranicza” ustanawiający moralne prawo rozum praktyczny 

maksymą: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której 

możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem.”
57

. 

Dokładniejszym określeniem treści tego imperatywu, jest zasada: 

„Postępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twej osobie, jako też 
w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy 

jako środka”
58

. Przez takie maksymy, próbuje on nadać kategorycz-

nemu imperatywowi jakąś treść, i uchronić go przez to, przed zarzu-

tem formalizmu, czyli tego, że jest on treściowo pusty czy też, że 

można go wypełnić subiektywnie przyjętą treścią tego, co dobre 

(wartościowe).  

Zdaniem M. Wittmanna, bez odrzucenia epistemologicznych 

założeń etyki Kanta, powyższe sformułowania tych zasad, nie prze-

łamują ich formalizmu
59

. W tym przypadku bowiem, „prawo rów-

nież nie jest mniej abstrakcyjne i treściowo puste, jak w pierwszym 

sformułowaniu”. Jeśli bowiem zasadę tę chcemy potraktować tre-

ściowo, to wtedy „nie ogólny rozum (allgemeine Vernunft) jest pod-

stawą prawa, lecz istota człowieka (das Wesen des Menschen)”60
. 

Jeśli rozum jest receptywny, i rozpoznaje treść istotną użytego w 

sformułowaniu słowa „osoba”, to zasada jako zasada personali-

styczna, posiada pewną treść. Jeśli rozum nie jest receptywny, nie 

                                                           
56 J. S. Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka, Warszawa 1959, s. 91; zob. W. Bu-

chenr, Kant – państwo i prawo, Kraków 1996, s. 58. 
57 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s.. 50. 
58 Tamże, s. 62. 
59 M. Wittmann, Die moderne Wertethik, Münster 1940, s. 30. . 
60 Tamże, s. 30. 
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może odpoznać tej treści, to zasada ta dalej jest zasadą formalną, 
treściowo pustą.  

To ustanawianie treści imperatywu (inaczej autonomiczność 
woli w sensie kreatywnym) ujawnia się, gdy Kant pisze: „wola więc 

nie tylko podlega prawu, ale podlega mu tak, że należy ją uważać 
także za nadającą sobie samej prawa i właśnie dlatego dopiero za 

podległą prawu, za którego twórcę sama może się uważać”61
. Wola, 

jest więc wolą „powszechnie prawodawczą”, „ustanawiającą ogólne 

prawodawstwo”, „podle-głą tylko swemu własnemu prawodaw-

stwu”
62

.  

W stosunku do etyki realistycznej (arystotelesowsko-

tomistycznej), Kant dokonał – zdaniem M. Wittmanna – trojakiego 
przewrotu. Po pierwsze odwrócił związek między prawem i na-
turą. „Prawo moralne (das Sittengesetz), nie jest odtąd zakorzenione 

w naturze, ani w porządku natury, czy porządku bytu (Natur- und 
Seinsordnung), tak jak uczyła dotychczasowa etyka, lecz będzie 

rozumiane, jako tylko prawo rozumu (als bloßes Vernunftgesetz)”63
. 

Podstawy prawa moralnego, będzie się odtąd szukać w innej sferze, 

niż natura człowieka czy porządek bytu.  

W ujęciu etyki realistycznej prawo moralne (Sittengesetz), ro-

zumiane było nie tylko jako prawo porządku natury (die Ordnung 
der Natur), lecz także jako odbicie prawa odwiecznego (ein Göttli-
ches Gebot). Kanta propozycja podstaw prawa moralnego, odrzuciła 

również ten związek z ostatecznym prawodawcą (mit dem göttli-
chen Gesetzgeber). W imię autonomii człowieka, prawo to, nie 

znajdowało swej podstawy w Bogu, lecz w czystej autonomicznej 

woli człowieka 
64

.  

                                                           
61 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 65, 66. 
62 Tamże, s. 67. 
63 Wittmann, Die moderne Wertethik, jw., s. 1. 
64 Tamże, s. 2. 
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Kant zmienił również związek moralności, z cnotą, ze szczę-
śliwością (Tugend und Glückseligkeit). W imię formalnie rozumia-

nego rygoryzmu, odrzucił on eudajmonistyczne podstawy moralno-

ści. Podsumowując dokonany przez Kanta w etyce, przewrót koper-

nikański Wittmann pisze: „w potrójny sposób wprowadził Kant 

etyczne myślenie na nowe tory: porządek moralny (sittliche Ord-
nung), nie jest odtąd porządkiem natury i porządkiem bytu (nicht 
mehr Natur- und Seinsordnung), nie jest prawem Bożym (nicht 
mehr göttliches Gebot), dobro nie jest również czymś uszczęśli-
wiającym (nicht mehr das Beseligende)65

. 

 

 

1.2. POWINNOŚĆ MORALNA A SKŁONNOŚCI 
NATURALNE 

1.2.1. Dobra wola przeciw skłonnościom naturalnym 

Poszukiwanie warunków poznania w intelekcie i rozumie czyli 

aprioryzm Kanta zaważył również na podejściu do moralności. Jeśli 
w Krytyce czystego rozumu badał Kant „czystą matrycę rozumu 

poznającego”, to w Krytyce praktycznego rozumu będzie on badał 

„czystą matrycę rozumu wartościującego”
66

. Już z pierwszej Krytyki 
dowiedzieliśmy się, że to rozum dyktuje prawa przyrodzie a nie 

odwrotnie. Dzięki tym apriorycznym prawom możliwe jest czyste 

przyrodoznawstwo. Zdaniem Kanta każda istota myśląca musi 

uznać istnienie apriorycznych praw „świata będącego”, które to 

prawa ujawniają się w czystym przyrodoznawstwie identyfikowa-

nym przez Kanta z mechaniką Newtona. 

W Uzasadnieniu metafizyki moralności i w Krytyce praktycz-
nego rozumu podejmuje się Kant sformułowania analogicznych 
                                                           

65 Tamże. 
66 Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, jw., s. 82. 
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praw dla „świata chcianego, praw, dzięki którym świat chciany był-

by bezwzględnie dobry, tak jak świat natury jest stabilny dzięki pra-

wom przyrody”
67

. Świat absolutnie dobry nie jest przedmiotem żad-

nego z naszych doświadczeń. Niezależność rozumu praktycznego 

od doświadczenia, okazuje się tutaj jeszcze głębsza. Rozum prak-

tyczny, sam z siebie, musi wytworzyć system praw rządzących tym 

idealnym światem. Świat empiryczny, w którym żyjemy, jeśli nie 

zgadza się z idealnym światem rozumu praktycznego, jeśli nie reali-

zuje danego apriorycznie prawa moralnego, jest światem niepraw-

dziwym. Natomiast „za prawdziwy należy zaś uznać niedoświad-

czalny, lecz dający się pomyśleć świat rzeczy samych w sobie, gdzie 

to prawo się realizuje”
68

.  

Pierwszym pytaniem zadawanym w dziedzinie praktycznej 

przez istotę rozumną, czyli przez istotę wolną, moralną, jest pytanie 

o kategoryczny nakaz, który się w nas ujawnia w pytaniach: co po-

winienem czynić. Ten kategoryczny nakaz moralny winien być uza-

sadniony przez sam rozum i musi pełnić rolę czystego prawa rozu-

mu. „Kant czyni założenie – pisze M. Żelazny – że w świecie mo-

ralności, rozumność jest sama w sobie kryterium dobra, tak jak w 

świecie naturalnym, była ona kryterium prawdy”
69

. 

Imperatyw kategoryczny w etyce Kanta ujawnia się, gdy wola 

przeciwstawia się skłonnościom człowieka jako istoty przyrodni-

czej. Gdyby człowiek był tylko istotą czystego rozumu, czystej wol-

ności, wtedy jego wola nie miałaby się czemuś przeciwstawiać, nie 

ujawniałby się imperatyw. Wtedy wola, jako wola święta, nie podle-

gałaby nakazom imperatywu. „Imperatywy (...) dowodzą, – pisze o 

Kancie K. Wojtyła – że wola tak jest wbudowana w całokształt 

ludzkiej istoty, iż raczej ulega uczuciom przyjemności i przykrości, 

                                                           
67 Tamże. 
68 Tamże, s. 89. 
69 Tamże. 
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gdy tymczasem rozum musi jej swój stosunek do dobra poniekąd 

narzucać, i stąd właśnie imperatywy”
70

. 

Dlaczego wola jest dobra? „Nigdzie w świecie, ani nawet w 

ogóle poza jego obrębem – rozpoczyna I. Kant I rozdział Uzasad-
nienia metafizyki moralności – niepodobna sobie pomyśleć żadnej 

rzeczy, która bez ograniczenia można by uważać za dobrą, oprócz 

jedynie dobrej woli”
71

. Nie uzasadnia on tego twierdzenia, lecz z 

góry go przyjmuje i czyni go warunkiem wszelkiego działania, wa-

runkiem dobroci innych darów osoby takich jak: dobre zdrowie, 

dobre imię, pomyślność, szczęście, panowanie nad swoimi namięt-
nościami, uczuciami, rozwaga w działaniu. Dobra wola nie staje się 
dopiero dobrą przez wywołanie dobrych dzieł i skutków, przez osią-
gnięcie właściwego zamierzonego celu. Zdaniem Kanta, dobra wola 

jest taką wcześniej, przed skutkami, które spowoduje, „jest ona do-

bra jedynie przez chcenie, tj. sama w sobie”
72

. Nawet jeśli nie uda-

łoby się jej osiągnąć żadnych zewnętrznych skutków, to przez samo 

usiłowanie dokonania czynu, jest ona dobra. Tak więc Kant w Uza-
sadnieniu metafizyki moralności zakłada absolutną wartość woli 

samej w sobie, bez względu na użyteczność lub bezowocność prak-

tycznej realizacji jej chcenia. 

Wydaje się, że dopiero w rozprawie: Radykalne zło ludzkiej na-
tury, teza ta, wprawdzie nie zostanie obalona, ale osłabiona w swym 

założeniu. Okaże się bowiem, że wola nasza może też wybrać złą 
maksymę dla naszego postępowania. Nie chodzi przy tym o to, że 

wola może ulec naporowi skłonności, namiętności i może nie mieć 
sił pójścia za apriorycznym prawem moralnym rozumu praktyczne-

go, za imperatywem moralnym, ale o to, że sama w sobie może ona 

                                                           
70 K. Wojtyła, Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kan-

ta i Schelera, w: K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności. Człowiek i moralność, t. 
2, Lublin 1991, s. 166. 

71 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 11. 
72 Tamże, s. 12. 
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pójść nie tylko za dobrą maksymą, ale również za złą maksymą. 
Powrócimy do tej kwestii później. 

Wychodząc z idei absolutnej dobroci (wartości) woli, Kant 

przeciwstawia ją skłonnościom naturalnym, dążeniu do szczęścia, 

miłości własnej. W tym „kontrastującym opisie”, dobra wola będzie 

radykalnie przeciwstawiona wszystkiemu, co może na nią od-
działywać, oprócz niej samej, i posiadanej przez nią, a raczej przez 

rozum praktyczny, immanentnej mu formy apriorycznej prawa mo-

ralnego, kategorycznego imperatywu. 

Zdaniem Kanta, przyroda nie obdarzyłaby człowieka rozumem 

i wolą, aby przy ich pomocy szukał szczęścia, gdyż to instynkt bez-
błędnie prowadziłby nas do takiego celu, a nie rozum i wola. 

Oczywiście Kant twierdząc tak, pojmuje tu szczęście na sposób 

empirystów, a człowieka traktuje jako naturę przyrodniczą. W takim 

ujęciu człowiek jako zdeterminowany instynktem mógłby bezbłęd-

nie to szczęście osiągnąć. Kant w swej teorii nie potrafi połączyć 
tego, że szczęście człowieka jest jednocześnie szczęściem istoty 

cielesnej, ale równocześnie jest szczęściem istoty rozumnej i wolnej. 

W integralnym ujęciu jest ono celem, do którego zmierza cała ro-

zumno-cielesna natura osoby ludzkiej. Natura ta nie jest jednak na-

turą przyrody, czy naturą zwierzęcia kierowanego instynktami, lecz 

rozumną naturą ludzką. Zgodnie ze swoimi założeniami epistemo-

logicznymi, i wynikłymi z nich ujęciami antropologicznymi, prze-

nosi on człowieczeństwo człowieka w świat noumenalny, świat 

czystego rozumu praktycznego i jego apriorycznych form, w świat 

czystej wolności, która kierując się swym apriorycznym prawem 

moralnym musi przeciwstawić się temu, co w człowieku przyrodni-

cze. Tego typu przyczynowość przez wolność przeciwstawia się 
radykalnie przyczynowości przyrodniczej. Przyczynowość taka ze 

swej istoty musi przeciwstawiać się wszelkim pobudkom, które 

pochodziłyby skądinąd niż z samej woli. Rozum praktyczny, czysta 
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wola, nie mogą więc zaakceptować przyrodniczych darów człowie-

ka, których realizacja stałaby się przedmiotem jego zadowolenia i 

szczęścia. W takim bowiem działaniu człowiek byłby nieudaną isto-

tą rozumną i nieudolnym sługą przyrody. Przyroda przez instynkt 

lepiej doprowadziłaby go do zaspokojenia przyrodniczych dążeń 
natury człowieka, a rozum w tym dążeniu „psułby [jedynie] zamiar 

przyrody, gdyby chciał to realizować”73
. 

Stąd też prawdziwym przeznaczeniem rozumu, nie jest zda-

niem Kanta, poznanie celów prowadzących do szczęścia, ale „wy-

tworzenie dobrej woli i to nie jako środka do innego celu, ale [dobrej 

woli] samej w sobie”
74

. Dobrą wolę samą w sobie przeciwstawia 

Kant przyrodniczej tendencji człowieka do szczęścia. Wola ta, nie 

tylko może się tej tendencji przeciwstawić, lecz może to szczęście 
unicestwić i tak pozostanie wolą dobrą75

. 

 

1.2.2. Autonomia woli a skłonności i dobro 

Wolności woli nie da się – zdaniem Kanta – udowodnić, ale na-

leży ją z góry przyjąć jako właściwość woli wszystkich istot rozum-

nych
76

, jako dana nam apriorycznie idea wolności, którą się kieru-

jemy w działaniu
77

. Z ideą wolności łączy się nierozdzielnie pojęcie 

autonomii woli
78

. Autonomię tę, przeciwstawia Kant wszelkiej gro-

żącej jej heteronomii. „Autonomia woli jest właściwością woli – 

pisze Kant – dzięki której, ona sama sobie jest prawem (niezależnie 

od właściwości przedmiotów woli)”
79

. 

                                                           
73 Tamże, s. 14. 
74 Tamże, s. 15. 
75 Tamże. 
76 Tamże, s. 88. 
77 Tamże, s. 86. 
78 Tamże, s. 96. 
79 Tamże, s. 78. 
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W tym kontekście określenie wolności, jej autonomii, dokonu-

je się przez uwyraźnianie jej niezależności od wszelkich zewnętrz-

nych przyczyn (sama wola jest przyczyną), niezależności od wszel-

kich zewnętrznych pobudek, celów, dóbr, a nawet przedmiotu samej 

woli, który mógłby być podstawą dla podejmowanych decyzji. Wola 

sama musi być dla siebie prawodawcza. Trudno nawet, zgodnie z 

terminologią Kanta, mówić w tym przypadku, że intelekt praktyczny 

przez imperatyw zmusza wolę, lecz to sama wola jako prawodaw-

cza kieruje sobą. Intelekt praktyczny okazuje się tu identyczny z 

wolą. Dla niezależności woli, dla jej autonomii, Kant odrzuca wcze-

śniejsze kierowanie się jakimś dobrem, które określałoby wolę. 
Treść, materia tego dobra, groziłaby woli utratą jej autonomii. Stąd 

wola musi z siebie wyłonić prawo moralne, które dla ratowania jej 

skrajnie pojętej autonomii musi być prawem formalnym, czyli bez-

treściową, uniwersalną zasadą, bez określania, o jakie dobro w niej 

chodzi.  

Propozycja ta rodzi szereg pytań. Nie jest jasne stanowisko 

Kanta, który raz wyprowadza prawo moralne jako prawo rozumu 

praktycznego, a innym razem utożsamiając rozum z wolą, jako 

aprioryczne prawo woli. Stajemy tu przed paradoksem idealizmu 

transcendentalnego Kanta, w którym wola okazuje się jednocześnie 

źródłem prawa moralnego i tą, która przez to prawo jest związana. 

Jak może wola sama siebie zobowiązać? Jak może jednocześnie 

ustanawiać prawo moralne, i jemu podlegać, jak może ustanawiać 
dobro, i do niego dążyć?80

. 

W imię tak pojętych apriorycznych podstaw moralności, Kant 

skierował swój wysiłek na ukazanie ich niezależności, czyli na wy-

kluczenie innych czynników, które w etyce klasycznej włączone 

                                                           
80 Ten paradoks etyki Kanta poddaje krytyce m.in. F. Ibranyi, Ethica secundum S. 

Thomam et Kant, Rom 1931, s. 160nn; V. Cathrein, Recht, Naturrecht und positives 
Recht, Freiburg 1909, s. 225nn; Schmölz, Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft, 
jw., s. 33. 
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były w podstawy etyki. Ukazywanie więc obowiązku jako takiego, 

kategoryczności imperatywu moralnego, jak i autonomiczności 

prawodawczej woli, odbywało się kosztem przeciwstawienia ich 

inklinacjom, dobru, jako materialnemu przedmiotowi woli, celowi, 

czy związanemu z działaniem szczęściu.  

I. Kant uczynił olbrzymi wkład dla uzgodnienia ze sobą wolno-

ści i moralności. Podkreślanie roli rozumu czy wolności w konsty-

tuowaniu się moralności nie było czymś nowym. Nowością było 

zaproponowanie takiej koncepcji moralności, która nie naruszałaby 

przyjętej przez Kanta „absolutnej” autonomii podmiotu, autonomii 

rozumu praktycznego, czy autonomii woli. 

 

1.2.3. Imperatyw, obowiązek – przeciw skłonnościom  
 naturalnym 

Dla rozwinięcia pojęcia woli, wprowadza Kant pojęcie obo-

wiązku, które jego zdaniem „zawiera w sobie pojęcie dobrej wo-

li”
81

. Pojęcie to okazuje się szersze niż wola. Obowiązek bowiem 

narzuca nam się i przez to wskazuje, i bardziej odsłania wolę. „Ob-

owiązek – zdaniem Kanta – jest koniecznością czynu wypływające-

go z poszanowania prawa”
82

. „Postępo-wanie z obowiązku – pisze 

on – ma całkowicie wykluczać wpływ skłonności, a wraz z nią 
wszelki przedmiot woli; jedyną więc rzeczą, która mogłaby wolę 
skłaniać jest: obiektywnie – prawo, a subiektywnie – czyste posza-

nowanie tego prawa, to znaczy maksyma, że winienem być mu po-
słuszny nawet z uszczerbkiem dla wszystkich moich skłonno-
ści”83

. 

Prawo, jako obiektywna zasada i pobudka woli, jawi się czło-

wiekowi apriorycznie. Nie pochodzi ono z natury człowieka, ze 
                                                           

81 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 16. 
82 Tamże, s. 21. 
83 Tamże. 
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skłonności, z dążenia do szczęścia, do doskonałości, lecz z samego 

przedstawienia sobie tego prawa zachodzącego w istocie rozumnej, 

w jej rozumie praktycznym. Prawo i wynikły z niego obowiązek 

„leży przed wszelkim doświadczeniem w idei rozumu skłaniają-
cego wolę za pomocą zasad a priori”84

. Jest to więc prawo, które 

„pochodzi całkowicie a priori z czystego, ale praktycznego rozu-

mu”
85

. To właśnie „przedstawienie obowiązku i w ogóle prawa mo-

ralnego, czyste i nie zmieszane z żadnym obcym dodatkiem bodź-
ców empirycznych, wywiera – zdaniem Kanta – na serce człowieka 

drogą samego rozumu (...), daleko potężniejszy wpływ, aniżeli 

wszystkie inne pobudki”
86

. 

Założeniem dla powyższego stanowiska, jest wielokrotnie 

przez Kanta powtarzane twierdzenie, że „wszystkie pojęcia moralne 

mają swe siedlisko i źródło całkowicie a priori w rozumie, i to tak 

samo w prostym rozumie ludzkim, jak i rozumie w najwyższym 

stopniu spekulatywnym”
87

. 

Precyzując swe stanowisko, przeciwstawia się Kant, wyprowa-

dzeniu prawa moralnego, obowiązku, imperatywu moralnego „ze 

szczególnej natury ludzkiego rozumu”, jak to czyni filozofia speku-

latywna, lecz wyprowadza je z „samego ogólnego pojęcia rozumnej 

istoty w ogóle”
88

. To, że takie pojęcie daje się pomyśleć i że może-

my się nim posłużyć, sprawia jego zdaniem, że prawo to obowiązy-

wać będzie każdą istotę rozumną. Podobnie jak prawo czy obowią-
zek, wywodzi Kant imperatyw kategoryczny. „Przedstawienie 

obiektywnej zasady [czyli prawa], o ile ona wolę zmusza, nazywa 

się nakazem [rozumu], a formuła nakazu zwie się imperatywem”
89

. 

                                                           
84 Tamże, s. 31. 
85 Tamże, s. 32. 
86 Tamże, s. 35. 
87 Tamże, s. 36. 
88 Tamże, s. 37. 
89 Tamże, s. 38-39. 
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Okazuje się więc z jednej strony, że istota rozumna działa według 

przedstawienia praw, ale to przedstawienie, przechodzi w przymus 

woli przez rozum, by ona działała według tego prawa. 

Mimo że na początku Kant zakłada, że wola jest dobra, to w 

dalszej analizie okazuje się, że jest ona „niezupełnie dobra”
90

, gdyż 
musi być przymuszana przez prawo rozumu praktycznego, „które-

mu jednakże wola z natury swej niekoniecznie jest posłuszna”
91

. 

Jedynie w Bogu występuje ta zgodność. „Dla boskiej i w ogóle 

świętej woli, imperatywy nie posiadają ważności”
92

. Nie występują 
one by zmuszać wolę, gdyż „wola już sama z siebie jest z koniecz-

ności zgodna z prawem”
93

. „Imperatyw kategoryczny pojawia się 
więc jako „stosunek obiektywnych praw woli w ogóle do subiek-

tywnej niedoskonałości woli tej lub owej istoty rozumnej”
94

. 

Rozważając w rozdziale I Uzasadnienia metafizyki moralności 

różne skłonności ludzkie i ich związek z moralnością, I. Kant do-

chodzi do radykalnego stwierdzenia: „postępowanie z obowiązku 

ma całkowicie wyłączać wpływ skłonności, a wraz z nią wszelki 

przedmiot woli; jedyną więc rzeczą, która mogłaby wolę skłaniać, 
jest: obiektywnie – prawo, a subiektywnie – czyste poszanowanie 

tego praktycznego prawa, to znaczy maksyma, że winienem być mu 

posłuszny nawet z uszczerbkiem dla wszystkich moich skłonno-

ści”
95

. 

Okazuje się, że Kant inaczej ocenia rolę skłonności natury 

ludzkiej w Uzasadnieniu metafizyki moralności, a inaczej w pracy: 

Radykale zło natury ludzkiej. W pierwszej pracy, rozważa je w kon-

tekście oddzielenia od nich prawa moralnego, obowiązku, impera-

                                                           
90 Tamże, s. 38. 
91 Tamże. 
92 Tamże, s. 40. 
93 Tamże. 
94 Tamże. 
95 Tamże, s. 21. 
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tywu kategorycznego czy podkreślenia autonomii wolności. Obecnie 

przyjrzymy się tej pierwszej perspektywie.  

W Uzasadnieniu metafizyki moralności przywołuje on pod-
stawowe skłonności ludzkie: skłonność do zachowania swego ży-

cia, skłonność do szczęścia (własnej szczęśliwości)
96

. W tym ostat-

nim dążeniu „sumują się – jego zdaniem – wszystkie skłonności 

ludzkie”
97

. 

Aby działanie było działaniem moralnym, musi być działaniem 

z obowiązku, a nie działaniem ze skłonności. Działanie ze skłonno-

ści zachowania swego życia, nie posiada wartości moralnej. Dopie-

ro, kiedy człowiek zachowuje swe życie z obowiązku, wtedy jego 

postępowanie ma wartość moralną. Widać to w sytuacji konfliktu 

tych dwóch motywów. Kiedy człowiek „upadły na duchu i załama-

ny, życzy sobie śmierci, a jednak życie swoje zachowuje nie kocha-

jąc go, czyli nie ze skłonności lub bojaźni, ale z obowiązku: wtedy 

dopiero maksyma jego ma treść moralną”98
. Kant pojmuje tu skłon-

ności zbyt wąsko jako fakty empiryczne, psychologicznie (załama-

nie psychiczne, lęk bojaźń), inaczej niż w etyce klasycznej, gdzie 

włączone są one do ontycznej rzeczywistość natury ludzkiej. Nic 

dziwnego, że przeciwstawia przy tym obowiązek tak rozumianym 

skłonnościom naturalnym.  

Obowiązek ujawnia się najbardziej, gdy przeciwstawia się 
skłonnościom: jeśli ktoś np. ze skłonności w postaci: współczucia, 

upodobania, zadowolenia dokonuje pewnych czynów a nie z obo-

wiązku, to i tak nie mają one żadnej wartości moralnej. W tej sytua-

cji może być nawet tak, że postępowanie ze skłonności zgadza się z 

postępowaniem z obowiązku, to jednak „i w tym wypadku postępek 

tego rodzaju, najbardziej nawet zgodny z obowiązkiem i miły, nie 
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ma przecież prawdziwej wartości moralnej”99
. Wzgląd na obo-

wiązek musi tu mieć pierwszeństwo. Nawet w zachowaniu swej 

godności, nie możemy iść za skłonnością takiego działania, lecz 

musimy go dokonać „bez jakiejkolwiek skłonności li tylko z obo-

wiązku”
100

. W razie konfliktu obowiązku i skłonności naturalnych, 

Kant opowiada się za działaniem z obowiązku, nawet gdyby to pro-

wadziło do radykalnego przeciwstawienia się temu, do czego zmie-

rzają skłonności. 

Wymienia jednak przypadki, gdzie działanie ze skłonności mo-

że iść w parze z działaniem z obowiązku. Wtedy działanie 

z obowiązku nie musi zwalczać działania ze skłonności, ale musi 

mieć prymat i niejako sankcjonować moralną dobroć postępowania. 

Gdyby jednak brakło względu na obowiązek, to działanie takie nie 

ma wartości moralnej. 

Przy takim przeciwstawieniu się skłonnościom dziwne jest 

wymienianie przez Kanta obowiązków, które korespondują ze 

skłonnościami naturalnymi. Tak więc mamy obowiązek zachowa-
nia życia, obowiązek zachowania swej godności, obowiązek za-
bezpieczenia sobie szczęścia, które to obowiązki korespondują ze 

skłonnościami kierującymi nas do tych samych dóbr. Działanie więc 

według skłonności, okazuje się w tym przypadku zgodne z obo-

wiązkiem. Kant zaznacza jednak, że sama zgodność z obowiązkiem 

jest niewystarczająca. Aby działanie miało wartość moralną, musi 

być ono nie tylko zgodne z obowiązkiem, ale wykonane z obowiąz-

ku
101

. Na pytanie jednak dlaczego zachowanie życia, zabezpieczenie 

szczęścia ma być naszym obowiązkiem, Kant wyjaśnia, „że brak 

zadowolenia ze swego stanu w natłoku wielu trosk i wśród nieza-

spokojonych potrzeb, łatwo mógłby się stać wielką pokusą do 
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100 Tamże. 
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uchybienia obowiązkom”
102

. Z jednej strony przyznaje, że „czło-

wiek sam z siebie ma ogromny wewnętrzny pociąg do szczęśliwo-

ści”
103

, to jednak twierdzi, że dążenie to nie wskazuje na jakieś wła-

ściwe człowiekowi dobro, lecz staje nim się tylko dlatego, że jego 

brak mógłby przyczynić się do niespełnienia innych obowiązków. 

Obok tej formalnej zasady działania tylko z obowiązku, dopuszcza 

on paralelność postępowania z obowiązku z równoczesną zgodno-

ścią tego działania ze skłonnościami. Mimo stwierdzenia tej paralel-

ności Kant, zaostrzając swoje stanowisko, wyciąga jednak wniosek, 

że „postę-powanie z obowiązku ma całkowicie wyłączać wpływ 
skłonności”104

, gdyż wolę powinno jedynie skłaniać obiektywne 

prawo, imperatyw kategoryczny, maksyma. 

Mimo więc uznania zasadniczych skłonności ludzkich, a nawet 

sformułowania podobnych obowiązków (zachowania życia, godno-

ści, szczęścia), to jednak Kant podważa ich znaczenie dla moralno-

ści, gdyż jakakolwiek domieszka do motywu działania z poszano-

wania prawa, z obowiązku, obniżałaby, albo wprost niweczyłaby 

moralną wartość działania, które byłoby wtedy działaniem utylitar-

nym, egoistycznym. Stąd raczej skłania się on do oczyszczenia na-

szego motywowania się w postępowaniu dobrami wyznaczonymi 

przez skłonności naturalne. Oczyszczenie to, jego zdaniem, musi 

być radykalne, albowiem działając zgodnie ze skłonnościami, jak 

np. dążąc do szczęścia – mielibyśmy do czynienia z wysubtelnioną 
miłością własną, z wysubtelnionym egoizmem, ale przecież nie 

mniej egoizmem niweczącym moralną wartość tegoż postępowania. 

Do tego radykalnego odrzucenia motywowania się dobrami 

wyznaczonymi przez skłonności naturalne, przyczynia się też pod-

kreślanie przez Kanta kategoryczności imperatywu moralnego. Im-
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peratyw ten uwidacznia się bowiem najbardziej przeciwstawia-
jąc się skłonnościom. Dlatego jest właśnie kategoryczny, że nie 

uwarunkowany skłonnościami, czy dobrami, celami wyznaczonymi 

przez naturalne skłonności. Jakiekolwiek oparcie nakazów moral-

nych na dobrach np. dających szczęście człowiekowi, czyni te naka-

zy – zdaniem Kanta – nakazami hipotetycznymi. Imperatyw aby był 

kategoryczny, nie może być związany z jakimś celem, dobrem, 

szczęśliwością człowieka, lecz musi rozkazywać poza wszelkimi 

względami, czyli musi być bezwzględnym imperatywem, a takim 

jest jedynie imperatyw, który pochodzi z samozwiązania się woli 

swym apriorycznym prawem. Jest więc to konieczność nie uwarun-

kowana, konieczność sama w sobie, „jest ona własnym koniecznym 

chceniem”
105

: powinieneś bo powinieneś.  
Nic dziwnego, że w imię kategoryczności imperatywu następu-

je u Kanta radykalne przekreślenie dóbr związanych ze skłonno-

ściami naturalnymi. „Same zaś skłonności jako źródła potrzeb nie 

tylko nie mają żadnej bezwzględnej wartości, tak aby ich sobie ży-

czyć, ale nawet musi być powszechnym życzeniem każdej istoty 
rozumnej, żeby się od nich zupełnie uwolnić”106

. 

Choć wielką zasługą Kanta jest podkreślenie kategoryczności 

i apodyktyczności nakazów moralnych, to jednak uczynił on to 

kosztem dóbr wyznaczonych naturalnymi skłonnościami, celami czy 

dobrami wyznaczonymi przez naturę ludzką. Imperatyw bowiem nie 

ujawniałby się, gdyby na czystą wolę nie działały skłonności. Jego 

kategoryczność ujawnia się dopiero przez zmuszanie woli, by dzia-

łała wbrew naporowi skłonności, czyli przeciw nim. Gdyby nie było 

naporu skłonności na wolę, jak to jest w przypadku woli świętej, nie 

ujawniałby się imperatyw kategoryczny. 

                                                           
105 Tamże, s. 99. 
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W wyniku takiego sposobu ujawniania imperatywu katego-

rycznego, Kant podejmuje krytykę etyki odwołującej się nie tylko do 

szczęścia pojętego hedonistycznie, utylitarystycznie, ale zdaje się 
odnosić to do wszelkiego szczęścia pojętego obiektywnie, widzia-

nego w tych dobrach, które spełniają, rozwijają, doskonalą naturę 
osoby ludzkiej.  

Zdaje on sobie sprawę, że dążenie do szczęścia jest powszech-

ne u wszystkich istot rozumnych
107

. Można więc przyjąć ten cel 

jako rzeczywisty i powszechny, do którego z przyrodzonej koniecz-

ności wszyscy dążą108
. Mimo to uważa on, że w dążeniu do tego 

szczęścia, nie można mówić o imperatywie kategorycznym, lecz 

tylko o imperatywie hipotetycznym. W dążeniu tym dobieramy bo-

wiem tylko środki prowadzące do wyznaczonego celu. Wybór środ-

ków nie jest bezwzględny, lecz uwarunkowany celem, a więc impe-

ratyw nakazujący wybór środków nie jest kategoryczny, ale hipote-

tyczny: jeśli chcemy osiągnąć cel, to winniśmy podejmować takie a 

nie inne działania do niego prowadzące. Zamiast więc imperatywu 

moralności, mamy tu do czynienia z hipotetycznymi imperatywami 

mądrości, imperatywami zręczności, która pozwalają nam wybrać 
takie a nie inne środki prowadzące do celu: naszej szczęśliwości. 

Szczęście (dążenie do zdobycia bogactw, pomyślność, zdrowia, 

wiedzy itp.) można jedynie – zdaniem Kanta – określać empirycz-

nie, utylitarystycznie. Trudno jest powiedzieć czym ono jest i nikt 

choć pragnie szczęścia „nie może powiedzieć, czego właściwie so-

bie życzy i chce”
109

. Z tych dwóch względów nie jest możliwy we-

dług Kanta żaden imperatyw dotyczący szczęśliwości. Imperatyw 

taki nie może być nakazem moralnym (praecepta), lecz najwyżej 

radą (consilia) mądrości. 
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48 

Aby imperatyw moralny miał cechę kategoryczności, Kant 

przekreśla związek postępowania moralnego z obiektywnym do-

brem, celem, szczęściem osoby ludzkiej. Czyniąc to, nie pokazuje 

racji obowiązku, czy imperatywu kategorycznego. Nie ma odpowie-

dzi dlaczego mamy być posłuszni obowiązkowi, formalnemu impe-

ratywowi.  

Stąd też radykalna krytyka wartości szczęścia, miłości siebie – 

w której Kant tropi ukryty jego zdaniem egoizm, byłaby opcją za 

etyką bezinteresowną, ale bezinteresowność ta przy pewnej interpre-

tacji w kwestii mojego osobowego dobra i szczęście, mogłaby się-
gnąć nihilizmu. Obowiązek okazywałby się czymś zawieszonym w 

próżni, a przy tym przekreślałby on dobro mojej osoby, mój rozwój, 

moje doskonalenie się, moje szczęście. Wydaje się, że z tego wzglę-
du Kant będzie uzupełniał swoją etykę, teorią osoby jako celu, pań-
stwa celów a nawet ideą nieśmiertelności, ideą najwyższego dobra i 

szczęścia w wieczności.  

Ustaliwszy aprioryczne, pozaempiryczne pochodzenie prawa 

moralnego, imperatywu kategorycznego oraz obowiązku i krytyce 

innych podstaw imperatywów moralnych takich jak inklinacje natu-

ralne, dobro natury ludzkiej, cel, szczęście osoby, Kant przywołuję 
idee wolności i uściśla wolność przez odróżnienie autonomii od 

heteronomii woli. Wraca tu na nowo krytyka innych podstaw moral-

ności, gdyż wszystkich inne Kant podejrzewa o heteronomizację 
woli. 

Dla autonomii woli należy jego zdaniem zrezygnować 
z wszelkich pobudek czy przedmiotów woli, które poza nią samą 
mogłyby wpływać na jej działanie. Należy wykluczyć nie tylko ja-

kieś dobro inklinacji, jakiś zewnętrzny cel czy szczęście, ale również 
wszelki, treściowo określony przedmiot woli

110
. Wola zachowa swą 

autonomię, jeśli stanie się sama wolą prawodawczą. To właśnie 
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prawo moralne jest apriorycznym prawem woli. Szacunek dla tego 

prawa nie niweczy autonomii woli, ale ją potwierdza. Samowola 

kierując się szacunkiem do prawa moralnego jako formy woli, win-

na formułować ogólne maksymy i im się podporządkować. W ten 

sposób, przez formalne prawo moralne, przez formalny nakaz, mak-

symę wyłonioną z rozumu, możemy iść za ogólnymi, formalnymi 

maksymami, nie niwecząc autonomii woli. A więc nie przedmiot 

woli, czy przedmiot prawa, czy materialny przedmiot maksymy, lecz 

przedstawione przez rozum praktyczny samo prawo, a jeszcze ści-

ślej „sama forma prawodawcza tego prawa, o ile zawarta jest w 

maksymie, może stanowić motyw determinujący [wolną] wolę”111
. 

Jeśli więc wola, nie dopuszczając żadnej innej pobudki, żadnego 

zainteresowania jakimś przedmiotem, kieruje się nadaną sobie mak-

symą zdolną być prawem ogólnym, to wtedy jest autonomiczna. 

W rozwijaniu tej autonomii, należy się najbardziej – zdaniem 

Kanta – przeciwstawić zasadzie własnej szczęśliwości. Zasada ta 

bowiem – tak jak zasada miłości siebie przez ukryty w niej subtelny 

egoizm – jest tym bardziej zdradliwa. „Podsuwa ona moralności 

pobudki, które raczej ją podkopują i całą jej szczytność unicestwiają, 
stawiając pobudki do cnoty na równi z pobudkami do występku 

i ucząc tylko lepszego wyrachowania, zacierając zaś zgoła gatunko-

wą różnicę obu”
112

. Uczy ona mądrości w szukaniu własnej korzy-

ści i łudzi przy tym, że kierujemy się pobudkami moralnymi. Wy-

stępuje więc w niej zakłamanie. Kierujemy się egoizmem, a myśli-
my, że kierujemy się tym, co dobre moralnie. 

 

                                                           
111 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 50; zob. Żelazny, Idea wolności w 

filozofii Kanta, jw., s. 103.  
112 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 81. 
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1.2.4. Powinność a dobro i zło moralne 

„Pojęcie dobra i zła (...) podlegają – pisze Kant – praktycznemu 

prawidłu rozumu, który jeżeli jest czystym rozumem a priori, de-

terminuje wolę, co się tyczy jej przedmiotu”
113

. Dobro nie jest nam 

dane w jakimś akcie poznawczym na podstawie doświadczenia. 

Doświadczalnie możemy jedynie ustalić, co jest pomyślne (das 
Wohl) czy dokuczliwe dla nas. Uczucia nasze ujawniają, co jest 

przyjemne, a co jest przykre. Nie potrafimy w oparciu o doświad-

czenie czy uczucie określić, co jest moralnie powinne. Potraktowa-

nie tego, co ujawniane w doświadczeniu czy uczuciu, czyli dobra, 

jako motywu woli, przekreślałoby – zdaniem Kanta – jej autonomię. 
Byłaby to heteronomia wolności i heteronomia moralności. Stąd też 
w samej czystej woli szuka Kant podstaw dla określenia dobra mo-

ralnego. W takiej perspektywie odwraca on zależność powinności 

od dobra. „To nie pojęcie dobra jako przedmiotu określa i umożli-
wia prawo moralne, lecz na odwrót, dopiero prawo moralne okre-
śla i umożliwia pojęcie dobra”

114
. Prawo, które uświadamiamy 

sobie formułując maksymy działania, ujawnia się jako pierwsze. 

Ono odsyła nas do wolności jako swej podstawy. „Rozum przed-

stawia nam to prawo, jako motyw determinujący, niezależny od 

wszystkiego co zewnętrzne”
115

. Szacunek dla tego prawa jest je-

dynym właściwym motywem kierującym formułowaniem maksym 

postępowania moralnego.  

Prawo to jest jednak prawem formalnym, nie opiera się ono na 

rozpoznanym dobru, lecz ogranicza się do samej formy prawodaw-

czej, spełniającej logiczne, transcendentalne warunki powszechnego 

prawodawstwa
116

. „Pojęcia dobra i zła są więc następstwami aprio-
                                                           

113 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 112. 
114 Tamże, s. 106. 
115 Tamże, s. 51. 
116 Tamże, s. 109; zob. J. Bukowski, Dobro i zło a moralność w etyce Kanta i Sche-

lera, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 1984, nr 198, s. 96nn. 
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rycznej determinacji woli”
117

. Rozum praktyczny, wola, będąc auto-

nomiczną przyczyną działania, sama determinuje się prawem, które 

sobie nadaje. Determinowanie to nie jest determinowaniem siebie 

jakimś poznanym dobrem, lecz jest kierowaniem się samą formą 
prawodawczą, która przybiera kształt imperatywu, obowiązku, w 

postaci ogólnej maksymy, w której chodzi dalej tylko o to, by mogła 

ona się ona stać powszechnym prawem.  

W takim ujęciu rozum praktyczny, samodeterminująca się wola 

i związane z nim formalne prawo, imperatyw, maksyma – stanowią 
podstawy etyki. Dobro, cel działania, szczęście – są z tych podstaw 

wykluczone, a nawet oskarżone o heteronizacje moralności jako 

takiej. „Wola kieruje się wyłącznie własnym prawem, aprioryczną 
formą rozumu praktycznego – i na tym polega dobro moralne. Jest 

ono immanentną formą rozumu praktycznego”
118

.  

Stanowisko takie – stwierdza K. Wojtyła – „nie ma nic wspól-

nego z Tomaszowym bonum rationis”119
. Metafizyczne ujęcie dobra 

przez Tomasza, było oparte o poznanie rzeczywistości realnej. Ro-

zum rozpoznając ją, rozpoznawał dobro. To realistyczne podejście w 

poznaniu jest odrzucone przez Kanta. „Dobro okazuje się w jego 

systemie wyłącznie treścią świadomości, immanentną formą ro-
zumu praktycznego120

. „Filozofia jego jest bowiem – stwierdza K. 

Wojtyła – teorią myślenia, a nie teorią rzeczywistości”
121

. „Ponie-

waż dobro w Kanta filozofii moralności przestało być doskonałością 
bytu, a stało się tylko treścią świadomości, przeto znikły właściwie 

wszelkie podstawy perfekcjoryzmu i teleologii w filozofii dobra. 

                                                           
117 Bukowski, jw., s. 98. 
118 K. Wojtyła, Dobro i wartość, w: Tenże, Wykłady lubelskie. Człowiek i moral-
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Dobro nie jest celem, bo nie udoskonala bytu”
122

. Wola sama z 

siebie, przez ustanawianie prawa jest dobra 

 

 

1.3. EUDAJMONIZM TRANSCENDENTALNY 

1.3.1. Zło, jego geneza a inklinacje naturalne 

I. Kant w Uzasadnieniu metafizyki moralności czy w Krytyce 
praktycznego rozumu, dla wydobycia kategoryczności imperatywu 

moralnego oraz autonomii woli, przeciwstawiał im inklinacje natu-

ralne i w tej perspektywie poddawał je ostrej krytyce. W późniejszej 

swej pracy: Über das radikale Böse in der menschlichen Natur, 
napisanej w 1792 roku, poszukiwał on podstaw zła i w tej perspek-

tywie pojawiło się u niego mniej radykalne, łagodniejsze stanowisko 

względem inklinacji naturalnych. „Wszyscy wywodzą początek 

świata od dobra – zaznacza Kant”
123

. Dlaczego więc pojawia się 
zło? Czy tkwi ono w naturze, w skłonnościach naturalnych człowie-

ka? Czy skłonności te same w sobie są złe i one są przyczyną zła 

moralnego w świecie? „Podstawy zła – odpowiada Kant – nie moż-
na umiejscawiać, tak jak się zazwyczaj sądzi, w zmysłowości czło-

wieka i w wypływających z niej naturalnych upodobaniach”
124

. Są 
one nam wrodzone i „nie mają one bezpośredniego związku ze 

złem, a raczej stwarzają okazję do cnoty”
125

. „Naturalne skłonno-
ści, rozpatrywane same w sobie, są dobre, tzn. nie zasługują na 

potępienie. Chęć wyplenienia ich byłaby nie tylko czymś daremnym, 

ale także szkodliwym i nagannym”
126

. 
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125 Tamże, s. 57. 
126 Tamże, s. 82. 
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Kant zarzuca stoikom, że błędnie widzieli oni źródło zła jedy-

nie w sferze popędów i stąd proponowali je przezwyciężać czy wy-

korzenić. Skłonności jako takie są – zdaniem Kanta – niewinne w 
sobie127

. Mogą służyć zarówno dobru jak i złu. Pierwotnego moral-

nego zła, należy jego zdaniem szukać w przyjętej przez wolność złej 

maksymie, czyli w samej wolności a nie w skłonnościach
128

. Skłon-

ności nie są przyczynami zła, zło jawi się głębiej w człowieku jako 

noumenie, w jego rozumności, wolności, w wyborze złej maksymy. 

„Owe skłonności utrudniają jedynie wprowadzenie, przeciwstawnej 

im, dobrej maksymy; ale właściwe zło polega na tym, że nie chce-
my się przeciwstawić owym skłonnościom, gdy zachęcają one do 

występku, i to usposobienie jest właśnie prawdziwym wrogiem”
129

. 

Niektórzy widzą w tym stanowisku zakwestionowanie nie tyl-

ko stoików, ale wyłożonego we wcześniejszych pracach stanowiska 

samego Kanta. „Tam bowiem jedynym zagrożeniem dla moralności 

była zmysłowość człowieka. Rozumność była nośnikiem czystej 

moralności, wola pobudzana jedynie przez rozum (bez wpływu po-

budek zmysłowych) była wolą świętą130
. Tutaj natomiast pojawia 

się niezwykła w tamtym świetle teza o obecności zła w obrębie 
samego rozumu131

. Pomijając dyskusję czy Kant we wcześniej-

szych i późniejszych dziełach jest niekonsekwentny w ujęciu pod-

staw dobra czy zła moralnego, to jednak można stwierdzić, iż szuka-

jąc w omawianej pracy pierwotnych „ostatecznych” podstaw zła, 

odrzuca tezę sugerowaną w poprzednich pracach, że można go upa-

                                                           
127 Tamże, s. 83. 
128 Tamże, s. 82, przypis. 
129 Tamże. 
130 Zob. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 38-40. 
131 A. Bobko, przypis do: Religia w obrębie samego rozumu, jw., s.. 82. 

S. Symiotiuk, Problem zła radykalnego w filozofii moralnej Kanta, w: Dziedzictwo Kanta 
Materiały z sesji kantowskiej. Red. J. Garewicz, Warszawa 1976, s. 72 pisze: „Już w 

opiniach współczesnych (Goethe, Schiller, Herder) rozprawa Kanta (O radykalnym złu w 
ludzkiej naturze) została potraktowana jako odstępstwo od jego własnej filozofii”. 
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trywać w skłonnościach naturalnych. Skłonności stają się w tym 

ujęciu niewinne, można powiedzieć neutralne moralnie. Nie są 
one przyczyną, lecz najwyżej warunkiem dobra czy zła moralne-

go
132

. Stanowisko to jest zgodne z zasadniczą myślą Kanta upatrują-
cą źródła dobra czy zła w woli, w wolności człowieka. „Jedynie w 

prawidle, które wola sama sobie wyznacza dla korzystania ze swej 

wolności, tzn. w maksymie, może leżeć podstawa zła; a nigdy w 

naturalnym popędzie albo przedmiocie, który determinuje wolę 
przez skłonność”133

. 

Wola w różnym stopniu może ulegać złu. Poprzez swoją 
ułomność (fragilitas), nieuczciwość (impuritas, improbitas) 
i złośliwość (Böseartigkeit, vitiositas, pravitas, coruptio, pe-
rverstias)134. Ułomność woli ujawnia się w tym, że mimo przyjęcia 

dobrej maksymy, to jednak w praktyce nie potrafi przy tej maksymie 

wytrwać, lecz ulega innym pobudkom. Nieuczciwość woli wyraża 

już większy stopień zła, a to dlatego, że obok obowiązku czy mak-
symy przyjmuje ona inne pobudki działania. Mamy tu do czy-

nienia z mieszaniem motywów działania. Najgłębsze zepsucie woli 

ujawnia się w wypaczeniu, w perwersji, w której ceni ona bardziej 
złe maksymy, niż dobre i przyjmuje je jako zasady swego działa-

nia
135

. To usposobienie woli jest więc u swych korzeni zepsute, i 

w tym znaczeniu możemy mówić o radykalnym złu ludzkiej natury.  

Podstawy tego zła nie można – zaznacza Kant – upatrywać 
w zmysłowości człowieka i wywodzących się z niej skłonnościach 

czy upodobaniach. Można powiedzieć że Kant unika tu manichej-

skiego dualizmu, w którym widzi się w człowieku dwie walczące 

siły: dobro i zło. Zmysłowość, skłonności naturalne byłyby ze swej 

natury złe, byłyby czymś diabelskim. Święta wola, kierująca się 
                                                           

132 Symiotiuk, Problem zła radykalnego w filozofii moralnej Kanta, jw., s. 76. 
133 Kant, Religia w obrębie samego rozumu, jw., s. 41. 
134 Tamże, s. 51. 
135 Tamże. 
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prawem moralnym, byłaby czymś anielskim. Człowiek byłby ze 

swej natury w sposób nieprzezwyciężalny moralnie rozbity na zwal-

czające się siły. Zmysłowość natomiast może być dla woli nie tylko 

okazją do zła, ale również okazją do cnoty. „Zmysłowość zawiera w 

sobie – zdaniem Kanta – zbyt mało, aby stanowić w człowieku pod-

stawę Moralnego-Zła”
136

. 

Podstawy zła nie można też umiejscawiać w zepsuciu moral-

nie-prawodawczego rozumu. Wobec takiej możliwości Kant staje na 

stanowisku, że wola ze swej istoty jest dobra, obdarzona jest pra-

wem i jej sprzeciwu wobec tego prawa nie można potraktować jako 

czegoś równorzędnego samemu prawu. W takim przypadku, czło-

wiek jako istota rozumna i wolna, byłby istotą diabelską137
. Zepsuty, 

złośliwy rozum zawiera w sobie zbyt wiele, aby stanowić podstawę 
moralnego zła.  

Mimo, że takie tytuły dzieła Religia w obrębie samego rozumu 

jak: „O obecności złego pryncypium obok dobrego” albo „O rady-
kalnym złu w ludzkiej naturze”; „O walce dobrego pryncypium ze 
złym o panowanie nad człowiekiem”; „Zwycięstwo dobrego pryn-
cypium nad złym” itp. – sugerują, że zarówno dobro jak i zło ma w 

naturze człowieka swoje źródło, to jednak Kant rozpoczyna swe 

analizy od rozdziału jakby z etyki Arystotelesa: „O pierwotnych 
predyspozycjach do dobra w ludzkiej naturze”, a następnie zastana-

wia się nad możliwościami przywracania tej pierwotnej predyspozy-

cji do dobra, nad tym jak zwiększać siły woli, by szła za dobrymi 

maksymami, jak umacniać to dobre usposobienie woli, otwierając 

się nawet na „niebiańską pomoc”, a więc na to, co niesie z sobą idea 

Boga, królestwa Bożego na ziemi, idea najwyższego Dobra i szczę-
ścia. 

                                                           
136 Tamże, s. 57. 
137 Tamże. 
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1.3.2. Eudajmonizm postulatywny 

Przywołamy najpierw postulat najwyższego dobra, w którym 

łączy się szczęście i moralność I. Kant, w zgodzie ze swoją filozofią 
transcendentalną, poszczególne pojęcia służące do zbudowania pod-

staw etyki, musiał wyprowadzić z idei, które są apriorycznie pod-

stawowe i konieczne. Podstawowym apriorycznie przyjętym faktem 

jest dla niego prawo moralne i implikowana przez niego wolność. 
„Spośród wszystkiego, co inteligibilne – pisze on – absolutnie nic 

nie posiada dla nas realności jak tylko wolność (za pośrednictwem 

prawa moralnego), (...) o ile jest nieodłącznym dla niego założe-

niem, i dalej, ponieważ wszystkie przedmioty inteligibilne, na które 

rozum za wskazówką owego prawa chciałby nas jeszcze ewentual-

nie naprowadzić, nie mają dla nas znowu innej realności prócz tej, 
jakiej wymaga to prawo i użytek czystego rozumu praktycznego 
(...)”

138
. 

Szukając transcendentalnego przedmiotu rozumu praktyczne-

go, przedmiotu woli, Kant wyprowadza pojęcie dobra nie jako pier-

wotne, ale jako wtórne w stosunku do prawa moralnego i impliko-

wanej przez niego wolności
139

. Podobnie w dialektyce czystego 

rozumu praktycznego, wyprowadza on ideę dobra najwyższego, 

nieśmiertelności duszy i istoty najwyższej czyli Boga. Dzięki tym 

ideom możemy prześledzić eudajmonizm transcendentalny Kanta. 

„Jesteśmy zmuszeni szukać możliwości najwyższego dobra, 

tego przez rozum wszystkim istotom rozumnym wytkniętego celu 

wszelkich ich życzeń moralnych (...)”
140

. Mimo krytyki i odrzucenia 

zasady dążenia do szczęścia jako zasady etycznej (epikurejczycy), 

Kant stara się uniknąć drugiej skrajności popełnionej przez stoików, 

                                                           
138 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 116. 
139 Tamże, s. 105. 
140 Tamże, s. 187. 
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którzy w imię cnoty, wykluczyli szczęśliwość141
. Dla stoików „cno-

ta jest całym dobrem najwyższym, a szczęśliwość tylko świadomo-

ścią jej posiadania”
142

. Kant koryguje ten zupełny antyeudajmo-

nizm. Błąd obu stanowisk polegał – jego zdaniem – na utożsamieniu 

ze sobą całkiem odmiennych pojęć, jakimi są pojęcie cnoty 

i szczęśliwości. Prowadziło to do redukcji jednego pojęcia do dru-

giego. Tymczasem cnota i szczęśliwość są „dwoma gatunkowo cał-

kiem odmiennymi elementami najwyższego dobra”
143

. „Cnota i 

szczęśliwość łącznie stanowią posiadanie najwyższego dobra w 

osobie”
144

. „Czysty rozum praktyczny nie może przyjąć jednej [jako 

składnika najwyższego dobra], jeśli nie należy do niego także i dru-

ga”
145

. Są one ze sobą syntetycznie powiązane jako powiązanie 

przyczyny ze skutkiem. Z tych dwóch pojęć, cnota – zdaniem Kanta 

– jest czymś bardziej bezwarunkowym, nieuwarunkowanym niż 
szczęśliwość Cnotę więc należy uznać za dobro naczelne. Ona jest 

naczelnym warunkiem zasługiwania, bycia godnym szczęśliwości. 

Mimo to należy obok cnoty przyjąć również dobro zupełne, którym 

jest szczęśliwość. „Albowiem potrzebować szczęśliwości, być także 

jej godnym, a mimo to jednak nie dostąpić jej – to wcale nie może 
się zgadzać z zupełnym chceniem rozumnej istoty (...)”

146
. Tak 

więc obok cnoty jako racji, należy przyjąć w pojęciu dobra najwyż-
szego również szczęśliwość jako jej następstwo. Szczęśliwość ta 

mimo, że stanowi drugi element najwyższego dobra, mimo, że jest 

moralnie uwarunkowana, to jednak jest ona koniecznym następ-

stwem moralności, czy cnoty
147

. 

                                                           
141 Tamże, s. 182. 
142 Tamże, s. 183. 
143 Tamże, s. 184. 
144 Tamże, s. 181. 
145 Tamże, s. 185. 
146 Tamże, s. 180, 181. 
147 Tamże, s. 193. 
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Przyjrzyjmy się z kolei pewnym elementom szczęścia spotyka-

nym w etyce Kanta takim, jak błogość – rozumiana jako niezależ-
ność wolności, jako samostarczalność.  

Choć Kant cały czas broni czystości motywacji, która winna 

być tylko motywacją prawem moralnym i odcina się od jakiegokol-

wiek motywowania się szczęściem własnym, czy szczęściem ludz-

kości, to jednak chce przybliżyć pojęcie szczęścia mówiąc, że ma 

ono wypływać z szacunku dla samego prawa moralnego, z usposo-

bienia moralnego, z tego, że wola jest bezpośrednio determinowana 

przez samo prawo moralne. Świadomość tej czystej determinacji 

prowadzi do świadomości przewagi i niezależności od różnorod-

nych skłonności, czyli „do zadowolenia ze swej osoby”. „Sama 
wolność może stać się w ten sposób (mianowicie pośrednio) 

przedmiotem delektowania się (...) podobnym do błogości (...), do 

samowystarczalności, którą możemy przypisać tylko najwyższej 

istocie”
148

. To delektowanie się jest czym analogicznym do szczę-
śliwości, jest ono upodobaniem w swoim istnieniu, jest zadowole-

niem z siebie (Selbstzufriedenheit)149. 
Mimo że Kant przeciwstawiał moralność szczęściu, to jednak 

próbuje je przybliżyć jako błogość, zadowolenie ze swej niezależno-

ści czy samowystarczalności, jako delektowaniem się swoją wolno-

ścią. Błogość ta ma wynikać z szacunku dla prawa. Rodzi się tu 

jednak pytanie, czy czasem stany te jak: szacunek, zadowolenie, 

delektowanie się zachowaniem obowiązku nie są niczym innym niż 
uczuciami, które Kant przecież odrzucał. 

Na zakończenie przywołajmy stanowisko Kanta, że szczęście 
jest jedynie postulatem czystego rozumu. Aby realizacja najwyż-
szego dobra była możliwa, przyjmuje Kant postulaty czystego ro-

zumu a mianowicie: nieśmiertelności duszy i istnienia Boga. „Naj-

                                                           
148 Tamże, s. 192. 
149 Tamże, s. 191. 
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wyższe dobro – pisze on – jest praktycznie możliwe przy założeniu 

nieśmiertelności duszy”
150

. Dzieje się to dlatego, że realizacja naj-

wyższego dobra możliwa jest przez zgodność woli z prawem mo-

ralnym. Zupełnej zgodności woli z tym prawem, czyli świętości 

woli, nie możemy oczekiwać od człowieka jako istoty stworzonej, w 

której imperatyw naciska ciągle wolę, aby nie ulegała skłonnościom. 

„Zupełną zgodność z prawem moralnym możemy osiągnąć jedynie 

tylko w nieskończonym postępie”
151

. W tym postępie wzmacniamy 

nasze dobre usposobienie woli, by pokonywać nie pochodzące z 

prawa moralnego pobudki, i by być posłusznym temu prawu. Żeby 

ten postęp uzgadniania się woli z prawem moralnym (dążenie do 

świętości woli) był możliwy, trzeba przyjąć trwałość istnienia osoby, 

istoty rozumnej i moralnej. Trwałość ta, to postulat nieśmiertelności 

duszy. Konieczność zupełności moralności człowieka, przesuwa nas 

w wieczność. Dzięki temu postulatowi możliwe jest najwyższe do-

bro. 

Jeśli analiza pierwszego elementu związanego z najwyższym 

dobrem, czyli realizacji cnoty (moralnego usposobienia, świętości 

woli) doprowadziła Kanta do postulatu nieśmiertelności duszy, to 

analiza drugiego elementu, tego dobra czyli szczęśliwości, dopro-

wadza go do postulowania istnienia Boga. Szczęście nie jest moż-
liwe w życiu doczesnym, ze względu na przypadkowość empirycz-

nych przyczyn, należy więc przyjąć istnienie niezależnej przyczyny, 

która to szczęście umożliwi. Rozum w swym praktycznym funkcjo-

nowaniu zmierza do najwyższego dobra. Dobro to musi więc być 
możliwe

152
. Należy więc postulować istnienie takiej istoty (przyczy-

ny) różnej od przyrody, która zapewniłaby, że moralność zostanie 

dopełniona szczęśliwością153
. Mimo, że „prawo moralne samo 

                                                           
150 Tamże, s. 198. 
151 Tamże. 
152 Tamże, s. 201. 
153 Tamże. 
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przez się nie obiecuje szczęśliwości”
154

, to jednak proporcjonalna 

do świętości pomyślność przedstawia się jako możliwa do osiągnię-
cia w wieczności. Stoicy popełnili błąd „pomijając [obok cnoty – 

dod. TB], drugi element najwyższego dobra, własną szczęśli-
wość”155

. Wprawdzie nie można jej osiągnąć w życiu doczesnym, to 

jednak da się wykazać jej możliwość w wieczności. „Najwyższe 

dobro jest możliwe tylko pod warunkiem istnienia Boga, przeto 

wiąże ono nierozerwalnie założenie tego istnienia z obowiązkiem, 

czyli przyjęcie istnienia Boga jako moralnie konieczne”
156

. Nie jest 

to przyjęcie Boga jako podstawy moralności, lecz postulowanie jego 

istnienia na podstawie obowiązku wytwarzania i pomnażania naj-

wyższego dobra
157

. 

                                                           
154 Tamże, s. 207. 
155 Tamże, s. 205. 
156 Tamże, s. 202. 
157 Tamże, s. 203. 
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ROZDZIAŁ 2 
AKSJOLOGIZM A DEONTOLOGIZM  
I EUDAJMONIZM 

2.1. PRZECIW DEONTOLOGIZMOWI 

2.1.1. Aprioryzm materialny przeciw aprioryzmowi  
formalnemu 

Jeśli Kant tworzył swoją etykę w kontekście problemów po-

stawionych z jednej strony przez empiryzm Hume’a i pokartezjański 

racjonalizm, to M. Scheler w swym spotkaniu z tymi dwoma nurta-

mi myślenia idzie o krok dalej, to znaczy ustosunkowuje się zarów-

no do empiryzmu i pozytywizmu jak i do rozwiązań w tym wzglę-
dzie zaproponowanym w aprioryzmie I. Kanta.  

Zgadzając się w jakiejś mierze z empiryzmem czy pozytywi-

zmem, przyznaje doświadczeniu większą rolę w zdobywaniu wie-

dzy niż to czynił I. Kant, jednocześnie przeciw empiryzmowi roz-

szerza on za E. Husserlem pojęcie doświadczenia
1
. Odrzuca przyjętą 

                                                           
1 E. Husserl, chcąc uniknąć przyjętych z góry wobec doświadczenia założeń, co 

czynili pozytywiści, wprowadził w swojej „zasadzie zasad” naoczność, jako określnik 

prawomocnego poznania. „Każda źródłowo prezentująca naoczność – stwierdził on – jest 

źródłem prawomocności poznania, (...) wszystko, co się nam w intuicji źródłowo przed-

stawia, należy po prostu przyjąć jako to, co się prezentują, ale także jedynie w tych grani-

cach, w jakich się tu prezentuje” E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicz-
nej filozofii, tłum. D. Gierulanka, t. I Warszawa 1967, s. 78-79. 

R. Ingarden sformułował tę zasadę akcentując bezpośredniość dania przedmiotów. 

„Należy we wszystkich sferach przedmiotów – jakimi by one zresztą były – „doświad-

czać”, tzn. dotrzeć do bezpośrednich danych przedmiotów badania i poddać się im, czyli 

ująć je tak i w tych samych granicach, w jakich te dane same pretendują do tego”. Ingar-

den, Ozasadzie bezpośredniego doświadczenia, w: Z badań nad filozofią współczesną, 
jw., s. 293. Twierdzi on, że należy odrzucić wszelkie nienanoczne domniemania i wszelkie 

czysto myślowe operacje, jeśli nie da się ich wykazać w doświadczeniu. Ingarden, O 
zasadzie bezpośredniego doświadczenia, jw., s. 290-91.O różnicach w rozumieniu źró-
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przez empiryzm z góry ciasną koncepcję doświadczenia, w którym 

mogły się ujawnić jedynie fakty fizyczne, lecz został wykluczony 

świat wartości. Wychodząc on od stwierdzenia Husserla, że jest tyle 

rodzajów doświadczenia, ile jest przedmiotów danych w tym do-

świadczeniu, rozszerzy jego zakres tak, że ujawnią się w nim rów-

nież i wartości. Jednocześnie fenomenowi danemu w doświadcze-

niu, przyzna on większą samodzielność w stosunku do podmiotu i 

jego form poznawczych, niż to było w aprioryzmie Kanta. Rozsze-

rzy on aprioryzm Kanta oparty o uprzednie wobec doświadczenia 

formy, kategorie intelektu, o aprioryzm poznawanego przedmiotu, 

czyli jego treść. „Poznanie aprioryczne dotyczy zarówno treści jak i 

formy, ujmuje „materię”, czyli jakości oraz występujące między 

nimi związki”
2
. Aprioryzm ten będzie polegał nie tyle na tym, że 

temu co dane, narzucamy nasze formy poznawcze (apriori formal-
ne), ale na tym, że sam przedmiot narzuca nam się swoją „materią” i 

występującymi w niej istotowymi związkami (apriori materialne). 
Apriori nie jest jak chciał Kant czymś „z góry narzuconym (Voren-
tworfenes) na fakty poprzez myślenie”, czyli poprzez kategorie, 

formy myślenia, sądzenia, czyli poprzez funkcjonowanie myślenia, 

„lecz całkowicie przynależy do tego co dane, do sfery faktów”
3
. To, 

co aprioryczne nie jest czymś wytworzonym (erzeugt) przez intelekt 

lub rozum (Verstand oder Vernunft), lecz czymś danym (gegeben)4
. 

Prawa logiczne, które są uprzednie przed doświadczeniem, nie są 
podstawą niezależności od doświadczenia czyli aprioryczności po-

                                                                                                    
dłowości doświadczenia przez E. Husserla, R. Ingardena i Heideggera zob., J. Tischner , 

W kręgu myśli husserlowskiej, w: Filozofia współczesna, J. Tischner (red.), jw., s. 48nn. 
2 J. Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków 1997, s. 49. 
3 M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer 

Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, w: Gesammelte Werke, t. II, 
(red.) Maria Scheler, Bern 1954, s. 70, zob. s. 72, 87; zob. J. Krokos, Fenomenologia w 
ujęciu Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera, Maxa Schelera, Katolicka Agencja 

Wydawnicza Mag, b.r.w., s. 137. 
4 Krokos, Fenomenologia..., jw. s. 138. 
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znania. Poznanie w ujęciu Schelera jest więc czymś bardziej recep-

tywnym niż w ujęciu Kanta. Mamy w nim do czynienia z intuicyj-

nym wglądem w dany nam fakt poznania (Tatsacheneinsicht). Wie-

dza aprioryczna nie jest ani wrodzona, ani nie jest czystym wytwo-

rem ducha, lecz jak każda wiedza jest czymś receptywnym
5
. Aprio-

ryczność nie jest więc wynikiem aktywności transcendentalnych 

form podmiotu poznającego, nie jest ugruntowana w rozumie, lecz 

w przedmiocie
6
. To przedmiot nam się odsłania, i ujawnia się w 

swej naoczności a następnie w swej istocie.  

To właśnie niejako sam przedmiot gwarantuje niezależność od 

spostrzeżenia zmysłowego. Podmiot poznający w operacji ideacji, 

zawiesza jego realne istnienie i uchwytuje jego istotę. Istota, związki 

istotowe nie są wytworzone, lecz dane w bezpośrednim, ejdetycz-

nym oglądzie (Wesensschau). Przedmiotem filozofii jest apriorycz-

nie uchwycona istota (Was-sein, Wesen) i ona umożliwia posiadanie 

wiedzy pewnej, ogólnej, koniecznej
7
. 

M. Scheler, przez zastąpienie Husserla redukcji transcendental-

nej redukcją ejdetyczną, rozwija bardziej realistyczny nurt fenome-

nologii, niż twórca tej metody. Wzięcie w nawias realnego istnienia 

przedmiotu, jest zawieszeniem faktyczności empirycznej, czyli tego, 

co jest danym w spostrzeżeniu zmysłowym faktem fizycznym i 

przejściem do istoty tego faktu, która to istota w swej treści okazuje 

się niezależna. W ten sposób Scheler, przyznając doświadczeniu rolę 
poznawczą, zbliża się do empiryzmu, rozszerzając doświadczenie, 

aby obejmowało nie tylko fakty empiryczne, ale umożliwiało po-

                                                           
5 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 67-79, 92-99. 
6 W tym samym kierunku przeprowadza krytykę aprioryzmu Kanta D. v. Hilde-

brand w: What is Philosophy? Milwaukee 1960, rozdz. V, s. 152-171. Opracowanie 

różnic między Kanta „formalnym apriori” a „apriori materialnym” zob. T. Biesaga, 

Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontolo-giczne podstawy etyki, Lublin 1984, 

rozdz. I, s, 11-60; szczególnie s. 38-49. 
7 Fritz Wenisch, Die Philosophie und ihre Methode, Salzburg-München 1976, s. 

147-148. 
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znanie istoty rzeczy, przekracza empiryzm. W porównaniu 

z aprioryzmem I. Kanta, jest on przykładem zbliżenia w epistemolo-

gii tego, co empiryczne i aprioryczne
8
.  

Wraz z krytyką formalizmu epistemologicznego, M. Scheler 

odrzuca również formalizm etyczny Kanta. W miejsce etyki formal-

nej rozwija on etykę materialną, czyli etykę wartości. Korzysta on w 

tym względzie z odkrycia E. Husserla zaprezentowanego w Bada-
niach logicznych, gdzie przeciw empiryzmowi oddzielił on przeży-

cia świadome od procesów psychicznych, fenomenologię przeżyć 
świadomych od psychologii empirycznej.  

E. Husserl pojął świadomość szerzej niż Kant i włączył w nią 
nie tylko przeżycia intelektualne i wolitywne, lecz także przeżycia 
emocjonalne9

. Rozszerzony zakres przeżyć świadomych, szersze 

pojęcie doświadczenia pozwoliło mu obok logiki myśli mówić o 

„logice uczuć” czy „logice serca”. Solidaryzował się z Kanta poszu-

kiwaniem etyki czystej i z jego krytyką hedonizmu, nie zgadzał się 
jednak z takim ujęciem moralności, które implikowało negatywny 

stosunek do sfery emocjonalnej człowieka. „Głównym zarzutem 

było pominięcie przez Kanta uczuć jako przeżyć skierowanych na 

wartości, wynikające z przekonania, że uczucia mogą być traktowa-

ne jedynie jako fakty psychofizyczne”
10

. Kant uległ sensualistycz-

nemu potraktowaniu uczuć i nie dostrzegł, że uczucia – 

w odróżnieniu od procesów czy stanów psychicznych – są przeży-

ciami świadomymi. Kierując się tym rozróżnieniem, E. Husserl 

rozumie etykę czystą jako „logikę uczuć”. Obok logiki czystej i 

normatywnej wyróżnia on etykę czystą i normatywną. Etyka czysta 

jako logika uczuć (aksjologia, teoria wartości) ujawnia wartości i 

                                                           
8 Zob. w pracy: przełamanie czy pogłębienie dychotomii empiryzm – aprioryzm: 

1.1.3. 
9 H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świetle wartości, Wrocław 1975, jw., 

s. 162. 
10 Tamże, s. 177. 
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kierujące nimi prawa. „Świat wartości posiada tak samo jak świat 

pojęć prawa logiczne”
11

. Prawa te odsłaniają się w świadomych 

aktach emocjonalnych, w których dane są wartości. Ich treść ujaw-

nia istotowe związki, prawa obowiązujące w święcie wartości. Kie-

rując się tymi prawami można formułować normy moralne czyli 

przechodzić z aksjologii do etyki normatywnej.  

I. Kant wyszedł w swej etyce wprost od norm. Nie mógł zna-

leźć dla nich podstaw w uczuciach czy innych faktach empirycz-

nych, poszukiwał ich więc w transcendentalnych prawach rządzą-
cych naszym myśleniem. Z logiki myślenia, w której koniecznie 

posługujemy się uniwersalnymi zasadami, chciał wyprowadzić ety-

kę jako naukę o uniwersalnych, logicznie niesprzecznych maksy-

mach postępowania. W ten sposób pominął specyfikę etyki i zredu-

kował ją do czystej logiki. Choć prawa logiki obowiązują również w 

etyce, to jednak odwołanie się do tych praw nie jest odkryciem wła-

ściwych etyce świadomych przeżyć aksjologicznych i przedmiotów 

danych w tych przeżyciach czyli wartości. Obok więc logiki myśli, 
trzeba zbudować logikę uczuć i logikę wartości. 

Jeśli Kant – zdaniem Schelera – dla uniknięcia determinizmu 

woli słusznie odrzucił motywowanie się woli dobrami, to jednak nie 

dostrzegł on możliwości motywowania się przez nią wartościami. 

To właśnie brak rozróżnienia przez Kanta „dóbr” i „wartości”, stoi u 

podstaw jego formalizmu etycznego
12

. Tak jak skrajnie w swym 

aprioryzmie formalnym ujął on niezależność rozumu od doświad-

czenia, tak również skrajnie potraktował niezależność woli od świa-

ta wartości. Wyprowadzając z praktycznego rozumu formalny, kate-

goryczny imperatyw, przeciwstawił go skrajnie wszystkiemu, co 

przedmiotowe w tym również wartościom. Tego typu etyka posiada 

jednak – zdaniem Schelera – charakter „negatywny, krytyczny 

                                                           
11 Tamże, s. 174. 
12 Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, jw., s. 60. 
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i represyjny” i zdradza ”konstytutywną nieufność w stosunku do 
natury ludzkiej”13

. Nieufność ta wyraziła się nie tylko w krytyce 

tego, co pochodzi z biologicznej natury człowieka, ale doprowadziła 

do odrzucenia znaczenia całej sfery emocjonalnej w jego życiu 

moralnym. W etyce formalnych, rygorystycznych nakazów traktuje 

się uczucia jako stany zagrażające wolności i przez to przekreślające 

moralność. Ideałem w takiej etyce, jest silna wola przeciwstawiająca 

się naporowi uczuć i bezwzględnie realizująca nakazy
14

.  

Takie jednak narzucanie zakazów sferze emocjonalnej czło-

wieka niszczyłoby – zdaniem Schelera – jego naturalny rozwój. 

Kant w tym względzie uległ mentalności pruskiego rygoryzmu i 

zrozumiał moralność jako przestrzeganie prawa
15

. Taka etyka zigno-

rowała to w człowieku, co Pascal nazywa „po-rządkiem serca” 

(Ordre du coeur, Logique du coeur, Desordre du coeur). Można ją 
określić – stwierdza Scheler – jako „zdradę radości i miłości (der 
Verrat der Freude und der Liebe), które są najgłębszymi źródłami 

wszelkiego bytu moralnego i działania”
16

.  

Aby się temu przeciwstawić należy – jego zdaniem – zastąpić 
Kanta formalny aprioryzm emocjonalnym intuicjonizmem czy ina-

czej – materialnym aprioryzmem (emotionaler Intuitivismus und 
materialer Apriorismus)17

. W miejsce rygoryzmu względem sfery 

emocjonalnej należy wprowadzić miłość jako podstawowe odnie-

sienia do wartości
18

.  
                                                           

13 Scheler, Der Formalismus..., jw., 226. 
14 Zob. w pracy 4.3.1. 
15 Scheler, Der Formalismus..., Vorwort zur ersten Auflage, jw., s. 10.  
16 Tamże, s. 15; zob. M. Scheler, Vom Verrat der Freude, w: Liebe und Erkenntnis, 

Bern, München 1954, s. 69nn.. 
17 Tamże, s. 14. 
18 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 268, 274n, 285, 308, 318; M. Scheler, Istota 

i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1980, s. 240nn; Scheler, Liebe und 
Erkenntnis, jw. s. 5nn; zob. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum...,jw., s. 222; M. 

Sułkowski, Miłość a poznanie w filozofii Maxa Schelera, „Zeszyty Naukowe AGH”, nr 

1008. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne, z. 28. Prace Filozoficzne, Kraków 1985, s. 7; 
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Zgodnie z tą propozycją fenomenolodzy rozwiną szerokie ba-

dania sfery emocjonalnej, która według nich odgrywa obok woli 

pierwszorzędną rolę w moralności. Odróżnienie różnego rodzaju 

uczuć, teoretycznej i wolitywnej a głównie emocjonalnej odpowie-

dzi na wartość, jest właśnie wyraźnym wkładem etyki fenomenolo-

gicznej
19

. Szczególnie ważne w tym względzie będzie badanie 

zgodność serca czyli zgodność emocjonalnej odpowiedzi na wartość 
z przeżywaną wartością (adequatio cordis ad valorem). 

Można więc powiedzieć, że w etyce fenomenologów, w po-

równaniu z etyką Kanta, dokonuje się rehabilitacji sfery emocjonal-

nej i ich roli dla moralności. Odtąd etyka nie jest już teorią impera-

tywów przeciwstawianych naszym emocjonalnym upodobaniom, 

ale etyką miłości i emocjonalnej odpowiedzi na wartość.  
 

2.1.2. Formalny a materialny charakter moralności  

D. von Hildebrand kontynuuje stanowisko M. Schelera wzglę-
dem etyki I. Kanta twierdząc, że u postaw moralności stoi nie obo-

wiązek, ale poznanie wartości. Wartość jest prafenomenem, pradaną, 
która ujawnia nam się w intuicyjnym akcie poznania.  

Mimo, że człowiek odwołuje się w postępowaniu do norm mo-

ralnych, to jednak normy te nie są czymś pierwotnym. Opierają się 
one na wartościach, których treść, stopień hierarchiczny wyznacza 

pewne reguły zachowania. Materialna, jakościowa natura moral-
nych wartości (die materiale qualitative Natur der sittlichen Werte) 
jest czymś pierwotniejszym w stosunku do wskazanej przez I. Kanta 

formalnej natury moralności (die formale Natur des Sittlichen)20
. 

Przy formalnie rozumianej moralności chodzi o podporządkowanie 

                                                                                                    
Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, jw., s. 67nn. 

19 Biesaga, Dietricha von Hildebranda (...) podstawy etyki, jw., rozdz. III, s. 107nn. 
20 Hildebrand, Moralia, jw., s. 23. 
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naszej woli normie, moralnemu zobowiązaniu. We właściwym uję-
ciu moralności (wahre Natur der Sittlichen) chodzi o prawdziwe 

rozpoznanie moralnie doniosłych wartości, o uchwycenie ich jako-

ściowej materialnej specyficzności (qualitative materiale Eigenart). 
To właśnie ten jakościowy, treściowy wymiar sfery moralnej jest 

podstawowy i rozstrzygający dla postępowania moralnego człowie-

ka. Nawet, jeśli ktoś chce się kierować normami moralnymi, to jed-

nak formalny charakter tego skierowania możne spełniać jedynie 

wtedy, kiedy wcześniej rozpoznał on wartości moralnie doniosłe. 

Bez takiego poznania można bowiem realizować fałszywe normy i 

to z przekonaniem, że postępuje się dobrze, bo jest się wiernym 

obowiązkom. 

To właśnie wszystkie pseudonormy, idole indywidualnego 
sumienia czy idole społeczne przybierają formę moralnego zobo-

wiązania
21

. D. v. Hildebrand dzieli je na: substytuty formalne (the 
formal substitutes) oraz substytuty materialne (material or qualita-
tive substitutes). Pierwsze występują u tego kto utożsamia moral-
                                                           

21 Kategorią zafałszowania wartości czy iluzji aksjologicznej zajmował się M. 

Scheler m.in. w: Die Idole der Selbsterkenntnis. Vom Umsturz der Werte. Gesammelte 
Werke, t. 3, Bern 1955; O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, 
w: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tlum. A. Węgrzecki, Warszawa, 

1987; Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1977. Opracowania tej 

kwestii można znaleźć w następujących pracach H. Buczyńskiej-Garewicz: Uczucia i 
rozum, jw.; Znak i oczywistość, Warszawa 1981; Scheler a filozofia wartości. Wprowa-
dzenie, w: Scheler, Resentyment a moralność, jw. D. von Hildebrand zajął się szeroko 

opracowaniem pseudonorm i różnych form zniekształcania przez nie moralności w: Grav-
en Images: Substitutes for True Morality, New York 1957; (wyd. niem. Idolkult und 
Gotteskult, Gesammelte Werke, t. VII, Regensburg 1974); True Morality and its Counter-
feits, New York 1955; powtórzone jako: Morality and Situation Ethics, Chicago 1966; 

(wyd. niem. Situationsethik und kleinere Schriften, Gesammelte Werke, t. VIII, Regens-

burg 1973); Moralia, jw., rozdz. 19, s. 201-215. Opracowania: T. Biesaga, Świadomo-
ściowe i osobowe warunki odpowiedzialności, w: O odpowiedzialności. red. J. Pawlica, IF 

UJ Kraków 1993, s. 67-74, oraz prace magisterskie napisane na ATK pod moim kierun-

kiem: A. Szmidt, Dietricha von Hildebranda koncepcja świadomości moralnej, ATK, 

Warszawa 1990; M. Glabisz, Resentyment a etos moralny w ujęciu Maxa Schelera, ATK, 

Warszawa 1992. 
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ność z tradycją (tradition) czy też z przeciwną jej postawą progre-

sywizmu i liberalizmu (progressiveness or liberalism) lub z tym, co 

wyznacza prawo państwowe (law of the state). Drugie występują u 

osób, które moralne dobro utożsamiają z honorem (honorable and 
dishonorable) wielokrotnie podbudowanym pychą czy pożądliwo-

ścią, z samokontrolą (self-control) lub odwrotnie z tym, co sponta-

niczne (humanneness, warmth of heart) lub z postawą altruizmu 

(altruism)22
.  

Okazuje się, że przez trzymanie się jedynie formalnego charak-

teru norm, możemy przeżywać i dokładnie wypełniać pseudonormy 

jako zobowiązania moralne. Samo czucie się zobowiązanym nie jest 

wystarczające, gdyż zarówno norma fałszywa (przy ślepocie na war-

tość moralnie doniosłą) jak i prawdziwa (oparta na rozpoznaniu 

wartości moralnej), może być przeżywana jako wiążąca nas w po-

stępowaniu. I. Kant, odrzucając poznanie wartości jako podstawowe 

dla ukonstytuowania się obowiązku, nie zauważył, że kierując się 
swoimi przesądami, fałszywymi normami, możemy czuć się zobo-

wiązanymi moralnie (verpflichtet). Radykalne rozerwanie dwóch 

wymiarów wartości moralnych a mianowicie: ich wewnętrznego 

jakościowego charakteru bycia wartością (der innerste Wertcharak-
ter und der normative Charakter) i normatywnego charakteru tychże 

wartości moralnych, prowadzi do powstawania pseudonorm
23

. „Za-

chodzi wielkie niebezpieczeństwo – pisze Hildebrand – w zastąpie-

niu obowiązkiem (Pflicht), moralnego zobowiązania (moralische 
Verpflichtung) wywodzącego się z tego, co moralnie doniosłe (vom 
einem sittich Bedeut-samen), a przede wszystkim z tego, co jest mo-

ralną wartością (vom sittlichen Wert)24
. Dzieje się tak wtedy, gdy 

człowiek nie uzasadnia sobie, dlaczego jest zobowiązany to czynić, 
                                                           

22 Hildebrand, Graven Images: Substitutes for true Morality, jw., s. 39-51; Biesaga, 

Świadomościowe i osobowe warunki odpowiedzialności, jw., s. 30.  
23 Hildebrand, Moralia, jw. , s. 201. 
24 Tamże. 
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lecz wystarcza mu to, że kieruje się obowiązkiem. Zwalnia się przez 

to z poszukiwania intuicyjnego kontaktu z wartościami, który to 

kontakt określiłby materialną, moralną powinność czyli pozwoliłby 

uchwycić prawdziwy obowiązek w odróżnieniu o iluzyjnych zobo-

wiązań. Człowiek taki, zadawala się pewnością, jaką daje trzymanie 

się wyraźnie sformułowanych obowiązków. Aby nie mieć wątpliwo-

ści przy ich realizacji, żąda on jasnych niejako prawniczych określeń 
swoich zobowiązań. Tak np. jeśli lojalność wobec tradycji czy 
prawa państwowego stanie się zasadniczą postawą spełnienia swe-

go obowiązku, to wtedy bycie sprawiedliwym oznacza bycie lojal-

nym wobec prawa państwowego. Lojalność staje się naczelną normą 
i kryterium tego, co moralnie dobre i złe

25
. W przypadku oparcia 

prawa państwowego na ideologii np. nazizmu czy totalitaryzmu, 

tego rodzaju substytuty przybierają charakter powinności moralnej: 

z jednej strony wykluczają to, co sprzeciwia się prawu nazistow-

skiego czy totalitarnego państwa, z drugiej – narzucają nowe obo-

wiązki wypływające z powyższych ideologii. Uzurpują sobie one 
charakter norm moralnie obowiązujących. Deformują przez to 
całą rzeczywistość moralną26

. Człowiek kierujący się takimi pseu-

donormami, nie tylko, że będzie stosował niemoralne zasady, np. 

dyskryminacji czy zabijania ludzi innej narodowości, ale będzie 

przeżywał satysfakcję ze spełniania tych obowiązków, czy też po-

czucie winy za niezbyt gorliwie wypełnianie wyznaczonych ideolo-

gią zobowiązań. Możemy tu mieć do czynienia nawet 

z pseudoheroizmem (Pseudoheroismus) idealistów, którzy chcąc 

szybko zrealizować tak rozumiane ideały, ograniczają się do ślepe-

                                                           
25 Biesaga, Świadomościowe..., jw., s. 32. 
26 Tamże, s. 33. 
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go, rygorystycznego wypełniania formalnych zobowiązań27
. Są oni 

szczególnie podatni na ślepą manipulację w sferze moralności
28

.  

O substytutach czyli pseudonormach można ogólnie powie-

dzieć, że zawierają one oderwany od intuicyjnego, kontemplatyw-

nego kontaktu z wartościami element obowiązkowości. Przypisują 
sobie charakterystyczną dla moralności cechę prymatu i niezbędno-

ści (primacy and indispensability). Ten moment sprawia, że wcią-
gnięte w zakres pseudonormy zarówno wartości (normy) pozamo-

ralne jak i niemoralne przybierają charakter kategorycznego, moral-

nego zobowiązania. Prowadzi to do jakościowego zafałszowania 

sfery moralnej (a qualitative falsification)29
. Z pozycji pseudonorm 

wiele wartości moralnych wyklucza się jako obowiązujących i wiele 

wartości pozamoralnych czy nawet niemoralnych włącza się jako 

obowiązujących moralnie. Jest to groźna w skutkach uzurpacja, 

ponieważ człowiek kierujący się obowiązkiem wywołanym pseudo-

normami, zniekształca cały etos moralności, a do tego dopingowany 

jest w tym przeżywaną przez niego wiernością obowiązkom.  

Aby uchronić się przed zastąpieniem pseudonormami żywego 

kontaktu z wartościami, należy – zdaniem Hildebranda – wyraźnie 

odróżnić formalny obowiązek od obowiązku materialnego (for-
mal, material obligation)30

. „Te obowiązki, które bezpośrednio 

i wyłącznie zakorzenione są w moralnie doniosłych wartościach 

(morally relevant values), są »material-ne«”
31

. „Te, które mają zwią-
                                                           

27 O egoizmie idealistów i pseudoheroizmie zob. Hildebrand, Ethik, jw., rozdz. 32, 

s. 433nn, rozdz. 33, oraz rozdz. 35, s. 456nn. 
28 Interesującą krytykę etyki współczesnej (emotywistycznej, utylitarystycznej i ety-

ki autonomicznego podmiotu) jako teorii manipulacji drugimi przedstawił A.. MacIntyre 

w swej głośnej pracy: After Virtue: A Study in Moral Theory, Notre Dame 1981; wyd. 

polskie: Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 

1996. Opracowanie tej kwestii zob. T. Biesaga, Alasdaira MacIntyre’a krytyka etyki 
nowożytnej i współczesnej, AC 28(1996), s. 3-14  

29 Hildebrand, Graven Images, jw., s. 26. 
30 Hildebrand, Morality and Situation Ethics, jw., s. 63nn. 
31 Tamże. 
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zek z jurydycznymi zobowiązaniami (juridical bonds) i implikują 
obecność takich zobowiązań, są »formalne«”

32
. Mimo, że prawne 

zobowiązania (obietnice, umowy) nie są fikcjami, lecz tym co A. 

Reinach opisał jako akty społeczne (social acts), to jednak istnieje 

niebezpieczeństwo redukcji obowiązków materialnych do jurydycz-

nych czyli formalnych
33

. Dzieje się to m.in. dlatego, że formalny 

moralny obowiązek, który określa się przy pomocy jasnych jury-

dycznych formuł wydaje się przez swoje jednoznaczne sformułowa-

nia bardziej zrozumiały, niż odwoływanie się do obowiązków mate-

rialnych, ufundowanych na poznawczo danych wartościach. Ci, 

który cenią bardziej sformułowania i dowody prawne, nie doceniają 
albo wprost lekceważą oczywistość występującą w intuicyjnym, 

głębokim kontakcie z wartościami moralnymi i tym samym z mate-

rialną powinnością. Tak np. człowiek lękliwy (the timorous man), 
bojąc się ryzyka pójścia za wezwaniem materialnej moralnej powin-

ności, woli trzymać się wąskich, formalnych ale przez to jedno-

znacznych, bezpiecznych sformułowań. Podobnie moralny biurokra-

ta (moral bureaucrat), przez swoje duchowe lenistwo (spiritual lazi-
ness), może zatrzymać się jedynie na legalnych sformułowaniach, 

nie idąc w głąb i szerz za tym, co w sferze materialnej powinności 

jest osobową odpowiedzią na intuitywnie daną i poruszającą nas 

wartość, która wzywa aby iść za jej wezwaniem, czyli wymaga na-

szej współpracy samooddania się dla niej (self-abandonment, coop-
eration with a value)34

. „Radykalny biurokrata (radical bureaucrat) 
uznaje tylko moralną powinność zakorzenioną w prawnej odpowie-

dzialności (in legal liabilities). Inne powinności moralne uznaje on o 

tyle, o ile mają one swój odpowiednik w formalnych zobowiąza-

                                                           
32 Tamże, s. 64. 
33 Zob. D. v. Hildebrand, Die rechtliche und sittliche Sphäre in ihrem Eigenwert 

und in ihrem Zusammenhang, w: Tenże, Idolkult und Gotteskult, Gesammelte Werke, t. 
VII, Regensburg 1974, s. 399-413.  

34 Hildebrand, Morality and Situation Ethics, jw., s. 67, 69, 80. 



73 

niach (formal obligations)”35
. Staje się on wrogo nastawiony wobec 

wezwań materialnej powinności. Nie dowierza powinności nie 

sformułowanej jurydycznie, traktuje ją jako mglistą, niejasną czyli 

nierealną (nebulous, vague, unsubstantial). Przez taką postawę, któ-

rą Hildebrand określa jako moralną perwersję (a grave moral per-
version), moralny biurokrata staje się ślepy na materialną powin-
ność (blind to material obligations) i zwalcza ją jako szkodliwą. 

Przeciwstawieniem się temu formalizmowi nie jest – zdaniem 

Hildebranda – lansowana przez etykę sytuacyjną postawa laksysty, 

czy anarchisty moralnego (the bohemian), który prawne zobowiąza-

nia i przyrzeczenia traktuje jako ograniczenie swej wolności i dlate-

go swojej decyzji w różnych sytuacjach przypisuje moc decydowa-

nia o tym, co dobre i złe. Anarchista też formalnie podchodzi do 

moralności. Brak jest u niego właściwego kontaktu i odpowiedzi na 

świat wartości, a to dlatego, że jego pyszna pewność siebie (a proud 
self-assertion), uniemożliwia mu samooddanie się i współpracę 
z wartościami (self-abandonment, cooperation with a value).  

Dla charakterystyki tego typu podejścia do moralności przydat-

ne jest wprowadzone przez Hildebranda w jego etyce rozróżnienie 

dwóch typów ludzi nieświadomych moralnie (sittlich Unvbe-
wußten)36

. Jednym z nich jest właśnie brak świadomości tego, co 

odkrył Kant, a mianowicie: kategoryczności zobowiązań wartości 

moralnych. Wiele wartości cechuje się jedynie zobowiązaniem za-

praszającym (Einladung): jeśli tego nie wykonam, nie ponoszę winy. 

Są jednak wartości, który skierowują się do nas kategorycznie (mo-
ralische Verpflichtung): jeśli tego nie spełnisz, ponosisz winę37

. 

Człowiek nie posiadający świadomości normatywnego, kategorycz-

nego charakteru wartości moralnych, pociągnięty moralnie donio-

                                                           
35 Tamże, s. 69. 
36 Hildebrand, Ethik, jw., rozdz. 19, s. 275nn. 
37 Hildebrand, Moralia, jw., cz. III, Sittlich obligatorische und sittlich verdienstli-

che Handlungen, rozdz. 38-41, s. 407-444. 
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słymi wartościami, np. przeżywając emocjonalnie potrzeby innych 

ludzi, będzie czynił wiele dobrego nie traktując tych czynów jako 

powinnych moralnie, lecz np. jako wyraz swego altruizmu, poczucia 

honoru czy tradycji. Jeśli nie pójdzie za tego typu wezwaniem, nie 

przeżywa go jako sprzeniewierzenia się moralnemu obowiązkowi. 

Nie przyjmuje on normatywnych zasad, żyje w świecie doznań, w 

tym również – treści wartości, ale nie jest świadomy, lub ignoruje 

ich normatywny kategoryczny charakter
38

. 

Uwzględniając rolę formalnych, prawnych zobowiązań, nie 

można pominąć ich aksjologicznej, materialnej podstawy. Mimo, że 

przyrzeczenia dokonane np. wobec drugiej osoby, społeczności, czy 

też Boga nabierają przez to jakby większej mocy zobowiązania, to 

jednak ich materialna treść wyznacza czy mamy te przyrzeczenia 

zachować, czy wprost przeciwnie jesteśmy moralnie zobowiązani je 

odrzucić. W przypadku gdy zawartość treściowa przyrzeczenia opar-

ta jest na moralnie doniosłych wartościach, to wtedy materialne mo-

ralne zobowiązanie współpłynie z zobowiązaniem formalnym. To 

pierwsze zobowiązanie jest wzmacniane dokonanym przez osobę 
aktem zobowiązania i zaangażowania. 

Z tego względu nie tylko Dekalog, ale i zasady sprawiedliwości 

nie mogą być interpretowane jako tylko formalne, jurydyczne prawa. 

„Błędem jest – pisze Hildebrand – identyfikowanie przykazań spra-

wiedliwości (the commandments of justice) z rzeczywistością for-

malnej moralnej obligacji”
39

. Przykazania te zakorzenione są bo-

wiem w materialnej wartości sprawiedliwości i z niej otrzymują 
swoją obowiązywalność. Przykazania miłości – konkluduje Hilde-

brand – zakorzenione są w moralnie doniosłych wartościach a osta-

tecznie w naturze samego Boga, czyli w materialnej powinności 

jako takiej (rooted in morally relevant values and ultimately in God’s 

                                                           
38 Tamże, 210nn. 
39 Hildebrand, Morality and Situation Ethics, jw., s. 69. 
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nature, in other words in material obligations)40. Wezwanie Boga 

dochodzi do nas właśnie poprzez wartości moralnie doniosłe
41

. 

Wzywają nas one do działania i ujawniają w tym swój nakazujący, 

powinnościowy, normatywny i ogólny charakter (the commandment 
issuing from them is also general)42. 

Bez intuicyjnego widzenia moralnie doniosłych wartości 

i dania na nie właściwej, adekwatnej im (afektywnej i wolitywnej) 

odpowiedzi nie jest możliwe kierowanie się materialną powinno-

ścią. Aby taki kontakt z wartościami mógł się dokonać, koniecznym 

jest spełnienie pewnych zarówno epistemologicznych czy etyczno-

antropologicznych – warunków. Dla intuitywnego widzenia i pójścia 

za wartościami wymagany jest odpowiedni status moralny osoby. 

Osoba powinna przeciwstawić się w sobie wpływom na poznanie i 

odpowiedź na wartość ja pysznego-pożądliwego i kształtować ja 

pokorne-prawe-miłujace. Ja miłujące, kierując się w swej podsta-

wowej intencji ponadaktualną odpowiedzią do całej sfery moralno-

ści jako takiej, otwiera się właściwie, by być poruszonym przez war-

tości moralnie doniosłe i daje na nie właściwą afektywną odpowiedź 
oraz swą wolą sankcjonujące tę odpowiedź, czyli współpracuje z 

tym, czego wartości się domagają.  
 

2.1.3. Wartość podstawą powinności  

„Wszelka powinność – pisał M. Scheler – jest ufundowana na 
wartościach (alles Sollen ist fundiert auf Werte), natomiast wartości 

w ogóle nie są ufundowane na idealnej powinności (nich auf ideales 
Sollen fundiert sind)43. Należy zgodzić się z A. Schützem, że po-

                                                           
40 Tamże, s. 68. 
41 Tamże, s. 78. 
42 Tamże. 
43 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 22. 
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wyższe zdanie jest jedną z podstawowych tez M. Schelera
44

. „Kiedy 

jest mowa o jakieś powinności (Sollen) – zaznacza Scheler – musi 

mieć zawsze miejsce uchwycenie jakieś wartości (ein Erfassen eines 
Wertes)”45

. 

Powinność uchwytujemy, gdy dany nam jest związek (Bezie-
hung) między pozytywną wartością i ewentualnym realnym nosicie-

lem tej wartości. Wprawdzie autor nie rozstrzyga, czy powinność to 

tylko ów wyżej wymieniony związek, ale twierdzi, że „istotowo 

buduje się ona zawsze na związku między wartością i jej urzeczy-

wistnieniem (in dieser Beziehun von Wert und Wirklichkeit)”46
. War-

tość jest podstawą dla powinności. Nie dlatego coś jest dobre, że jest 

powinne, ale odwrotnie: jest powinne, ponieważ jest dobre. Nie 

znaczy to, że wartość musi aktualnie, realnie istnieć. Wartości trak-

towane są jako idealne przedmioty, niezależne od realnego istnienia 

ich nosiciela (ideale Gegenstände... vollig unabhängig von der rea-
len Existenz ihrer Träger)47

.  

M. Scheler wyróżnił dwa rodzaje powinności: a) powinność 
idealną (das ideale Sollen) i b) normatywną (das Pflichtsollen). Ide-

alna powinność ufundowana jest na wartości wziętej w jej odniesie-

niu do realnego jej zaistnienia (urzeczywistnienia)
48

. Negatywna 

wartość nie powinna zaistnieć, ale powinna zaistnieć wartość pozy-

tywna. Idealna powinność (das ideale Sollen) jest to więc powinność 
zaistnienie (lub niezaistnienia) (ein sein-sollen) jakieś wartości. 

                                                           
44 "Es ist eine von Schelers Haupthesen, daß das Sein – Sollen auf dem Wert grün-

det, und nicht umgekehrt". A. Schütz, Gesammelte Aufsätze. t. III: Studien zur phänome-
nologischen Philosophie, cz. 3: Max Schelers Erkenntnistheorie und Ethik. Haag 1971, s. 

210. 
45 Scheler, Der Formalismus..., jw. s. 200. 
46 Tamże. 
47 Schütz, Studien zur phänomenologischen Philosophie, jw., s. 210. 
48 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 201, 221; zob. Lück, Das Problem der all-

gemeingültigen Ethik, jw., s. 67. 
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Przeciwstawia się ona istnieniu negatywnej wartości i nieistnieniu 

pozytywnej wartości.  

Idealna powinność (das ideale Sein-sollen) tworzy normatywną 
powinności czynu (das normative Sollen, Pflichtsollen, Tunsollen) 

49
. Normatywna powinność posiada moment odniesienia do woli, 

która może zrealizować możliwą do urzeczywistnienia wartość. 
Powinność ta (Pflichtsollen) ufundowana jest na nie istniejących 

wartościach, które przez możliwe dążenie (działanie) mogą być 
urzeczywistnione. Wartość nie wyczerpuje się w tym, co jest powin-

nością, lecz jest czymś innym i szerszym niż powinność. Powinność 
buduje się bowiem dopiero w uchwyceniu związku pozytywnej 

wartości (einem positiven Wert) z jej ewentualnym realnym nosicie-

lem (einem eventuellen realen Träger)50
. Jeśli wartość została urze-

czywistniona, to nie można o niej powiedzieć że jest powinna. Po-

dobnie o człowieku, który jest dobry też nie możemy powiedzieć, że 

jest powinny. 

W kwestii związku wartości i powinności trochę w inny sposób 

wypowiadali się: N. Hartmann czy D. v. Hildebrand. N. Hartmann 

wyróżnił trzy rodzaje powinności: a) idealną powinność bycia (das 
ideale Seinsollen), b) aktualną powinność bycia (aktuales Seinsol-
len) i c) powinność czynu (Tunsollen). Uważał on, że nie można 

ograniczać powinności (Seinsollen) tylko do momentu, kiedy war-

tość jest irrealna i stąd powinna być urzeczywistniona. Powinność 
(Sollen) występuje również w wartości zrealizowanej. Jest ona stale 

z wartością związana, należy ona do istoty wartości
51

. 

Powinność czynu (Tunsollen) opiera się na powinności bycia 

(Seinsollen), ale nie na każdej tylko na takiej, która jeszcze nie jest 

zrealizowana i ja posiadam możliwość to uczynić. Brana jest więc 

                                                           
49 „Ein ideales Sein Sollen (...) ein normatives Tun-Sollen schaft”. Schütz, Studien 

zur phänomenologischen Philosophie, jw., s. 210. 
50 Lück, Das Problem der allgemeingültigen Ethik, jw., s. 68. 
51 N. Hartmann, Ethik, Berlin 1949, s. 171-173. 
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ona w odniesieniu do podmiotu, do jego dążenia i możliwości zrea-

lizowania jakieś wartości. Aktualna powinność (aktuales Seinsollen) 
znajduje się między powinnością idealną a powinnością czynu. Wa-

runkuje ona powinność czynu (Tunsollen) i w ten sposób zwraca się 
do człowieka jako pośrednika między idealnym światem wartości a 

realnością. 
N. Hartmann wyraźnie zauważył, że mamy wiele różnorakich 

wartości, ale jedną powinność (Seinsollen). Powinność bowiem 

oznacza kierunek, tendencje do realności, a wartość przedstawia 

treść (zawartość) tego co ma być zrealizowane. 

D. v. Hildebrand wyróżnia trzy rodzaje powinności: 

a) powinność ogólną (das allgemeine Sollen, das Seinsollen); 
b) specyficzną powinność, którą posiadają jedynie moralne 

i religijne wartości (das objektive Sollen besonderer Art) 
i c) powinność tkwiącą w moralnej obligacji (das Sollen, das einer 
moralischen Obligation innewohnt)52

. 

O wszystkim, co jest wartościowe – pisze Hildebrand – może-

my powiedzieć, że nie tylko jest, ale także powinno (soll) być, po-

winno istnieć53
. Powinność ogólna (das allgemeine Sollen, das 

Seinsollen) nieodłącznie przynależy – jego zdaniem – do istoty war-

tości. Ujawnia się ona zarówno w wartości jeszcze nieurzeczywist-

nionej, jak również w wartości w pełni zrealizowanej. W pierwszym 

przypadku powinność urzeczywistnienia wartości odczytujemy „z 

zawartości idei danej wartości (np. sprawiedliwości, cywilnej odwa-

gi”
54

. Można powiedzieć, że materia wartości domaga się konkrety-

zacji tej wartości, czyli jej urzeczywistnienia. Wskazuje ona, że ist-

nienie tej wartości jest czymś w pełni wartościowym. Mamy więc tu 

do czynienia z wymienionym już związkiem wartości z jej istnie-

                                                           
52 Hildebrand, Moralia, jw., s. 66. 
53 Tamże, s. 64, 407. 
54 R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, w: Tenże, Przeżycie– dzieło – war-

tość, Kraków 1966, s. 109.  
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niem, w którym to związku ujawnia się obiektywne żądanie (Forde-
rung) urzeczywistnienia tego co jeszcze jest nierealne

55
. W przy-

padku wartości już urzeczywistnionej nie mamy do czynienia z po-

winnością (żądaniem) istnienia tej wartości, lecz z przyświadcze-

niem, że dobrze (właściwie, słusznie) jest, że ta wartość zaistniała.  

Ogólna powinność (allgemeines Sollen) występuje więc – zda-

niem Hildebranda – zarówno: a) przy żądaniu (Forderung) urze-

czywistnienia tego, co jeszcze jest nierealne jak i b) w tym, co real-

ne, w już urzeczywistnionej wartości. Powinność ta „pozostanie 

także w wieczności, w której wszystko zostanie spełnione”
56

. W 

wieczności bowiem wszystko będzie istnieć nie tylko jako neutralny 

fakt realny, ale jako w pełni wartościowe i powinnościowe (gesollt 
ist)57. Powinności tej nie można pojąć jako „napięcia” między tym, 

co możliwe, a tym, co realne, które charakteryzuje również fakty 

neutralne. Powinności istnienia, czy powinności zrealizowania okre-

ślonego doniosłego (warto-ściowego) stanu rzeczy nie można mylić 
z napięciem (Spannung) wywołanym przez prawdopodobieństwo, 

czy też pewność, że po pewnych faktach nastąpią jako ich skutki 

inne fakty. W tym przypadku mamy do czynienia z faktycznym 

związkiem między faktami a nie powinnością, która występuje do-

piero w świecie wartości. Stąd też w wieczności, gdzie wszystko 

będzie wartościowe, będziemy mieć do czynienia z wszystkim, co 

nie tylko jest, ale powinno być (gesollt ist)58
. 

Oprócz wzięcia pod uwagę związku wartości z jej istnieniem, 

można wziąć pod uwagę związek (odniesienie) wartości do osoby. 

Związek ten ujawnia nam nowy rodzaj powinności (neue Art des 
Sollens)59. Gdy w przypadku powinności ogólnej (allgemeines Sol-

                                                           
55 Hildebrand, Moralia, jw., s. 407. 
56 Tamże. 
57 Tamże, s. 66. 
58 Tamże. 
59 Tamże, s. 408. 
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len) mieliśmy do czynienia z żądaniem (Forderung) dotyczącym 

zaistnienia wartości, obecnie mamy do czynienia z żądaniem dania 
adekwatnej odpowiedzi na wartość. Nie chodzi tu o jakąkolwiek 

odpowiedź, ale odpowiedź należną, słuszną. Związek ten nazywa 

Hildebrand związkiem należności (Gebührensbeziehung60
, due rela-

tion)61. „Każdy byt wyposażony w wartość – pisze Hildebrand – 

domaga się należnej i adekwatnej odpowiedzi (calls for a due and 
adequate response)”62

. „Każdej wartości powinno się dać (ought to 
be given) adekwatną odpowiedź”63

. 

Tego rodzaju powinność nie jest jeszcze powinnością moralną, 
dotyczy ona bowiem obiektywnej aksjologicznej relacji między 

wszelką wartością a podmiotem poznającym. Wskazuje ona na 

obiektywną czy też – jak pisze Hildebrand – na metafizyczną har-
monię (metaphysical harmony)

64
. Stąd też fakt dania słusznej od-

powiedzi (an adequate response, richtige Antwort) jest urzeczywist-

nieniem metafizycznej wartości, a danie niewłaściwej odpowiedzi – 

urzeczywistnieniem negatywnej metafizycznej wartości (metaphy-
sischen Unwert)65. Wartość metafizyczna nie jest (tak jak np. inte-

lektualna, estetyczna, moralna wartość odpowiedzi na wartość) 
czymś tylko osobowym. Jest ona niezależnym od osoby obiektyw-

nym porządkiem dignum et justum est. Porządek ten w odniesieniu 

do Boga, któremu należna jest chwała i uwielbienie, w najwyższy 

sposób wyraża się w Liturgii
66

. 

 

                                                           
60 Tamże, s. 407. 
61 Zob. Hildebrand, Christian Ethics, jw., rozdz. 18. 
62 Tamże, s. 244. 
63 Tamże. 
64 Tamże, 247. 
65 Hildebrand, Moralia, jw., s. 407. 
66 Tamże. 
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2.1.4. Adequatio voluntatis et cordis ad valorem. 

Bliższy opis relacji należności pozwala stopniowo dojść do 

specyficzności powinności moralnej. W daniu słusznej (czy nie-

słusznej) odpowiedzi, oprócz metafizycznej wartości (antywarto-

ści), ujawniają się również wartości personalne: np. moralne czy 

intelektualne. Dla przykładu: jeśli ktoś odpowie wielkim entuzja-

zmem na kiepską filozofię, a wyśmieje genialność Platona czy Ary-

stotelesa lub odpowie zachwytem na kiczowatą sztukę – to ta nie-

właściwa odpowiedź, oprócz metafizycznej dysharmonii, ujawnia 

intelektualne braki, czyli intelektualną antywartość odpowiedzi da-

nej osoby
67

. Inny przykład: jeśli ktoś przez swoje uprzedzenia do 

religii, wyśmieje pobożnego człowieka jako bigota, to w tym przy-

padku mamy do czynienia z a) moralną antywartością odpowiedzi 

ujawniającą brak szacunku i pogardę dla religii oraz z b) obiektyw-

nym złem dla osoby, którego to zła doznał ten człowiek w wyniku 

oszczerstwa i pogardy”
68

.  

Obiektywna (metafizyczna) dysharmonia, rożni się tu zarówno 

od obiektywnego zła (dobra) dla osoby, jak i od moralnej negatyw-

nej wartości opisanej wyżej odpowiedzi na wartość. Różnice te 

ujawniają się wyraźniej, gdy weźmiemy pod uwagę to, że odpo-

wiedź wymagana relacją należności (due relation), nie tylko jest 

odpowiedzią wobec osób, ale wobec wszystkiego, co wartościowe. 

Wartości natomiast personalne (moralne, intelektualne) związane są 
tylko z osobami. Podsumowując można powiedzieć, że powinność 
w której realizuje się metafizyczna harmonia jest czymś podstawo-

wym, fundamentalnym w stosunku do pozostałych powinności.  

Wracając do opisu powinności dania słusznej odpowiedzi na 

wartość, można podkreślić, że w stosunku do ogólnej powinności, 

czyli powinności zaistnienia wartości, wyróżnia się ona tym, że skie-

                                                           
67 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 247. 
68 Tamże, s. 245. 
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rowana jest wprost do osoby: „Ty powinieneś (Du solltest) dać wła-

ściwą odpowiedź (richtige Antwort), jeśli jej nie dasz zachowasz się 
niewłaściwie (nicht richtig), nie będziesz sprawiedliwy wobec war-

tości (nicht gerecht werden). 
Nie zachowanie tej powinności nie pociąga jednak za sobą wi-

ny moralnej, ale może ujawnić pewne wartości / antywartości perso-

nalne, moralne, intelektualne. Np. entuzjazm wobec geniuszu Plato-

na ujawnia pewne wartości intelektualne osoby: jej inteligencję, 
głębię umysłu itp. Entuzjazm ten może być też symptomem postaw 

moralnych takich np. jak brak pychy, otwarcie się i szacunek wobec 

wartości, ale sam w sobie nie jest nosicielem wartości moralnej
69

. 

Jeśli jednak ktoś z pogardą odpowie na moralne czy religijne warto-

ści świętego człowieka, to postawa taka jest nosicielem negatyw-

nych wartości moralnych
70

. 

Powinność dania adekwatnej odpowiedzi jest modyfikowana 

przez rangę (wysokość wartości) wobec której udziela się tej od-

powiedzi. „Powinność (the oughtness) adekwatnej odpowiedzi 

wzrasta zgodnie ze wzrostem wysokości wartości”
71

. Natarczywość 
żądania (urgency of the call) wzrasta proporcjonalne do wysokości 

wartości.  

„Fałszywa czy nieadekwatna odpowiedź dana dobru posiadają-
cemu wyższą wartość, wprowadza większą dysharmonię niż ta, 

która została wprowadzona przez odpowiedź wobec dobra posiada-

jącego niższą wartość72
. Tak np. w przypadku powinności dania 

teoretycznej odpowiedzi (gradation of the oughtness of the theoreti-
cal responses), popełniając błąd dotyczący mało ważnego faktu, 

wprowadzamy dysharmonię nie tak wielką jak w przypadku błędu 

dotyczącego tzw. veritas aeterna takich jak: istnienie Boga, ducho-

                                                           
69 Tamże, s. 255, przyp. 8. 
70 Tamże, s. 245. 
71 Tamże, s. 249. 
72 Tamże. 
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wość duszy, wolność itp., a to dlatego, że są one nośnikami wyso-

kich wartości. 

Powinność dania należnej danej wartości odpowiedzi dotyczy 

nie tylko adekwatnego noetycznie uchwycenia wartości (an ade-
quate noetic grasp) ale teoretycznej, afektywnej i wolitywnej odpo-

wiedzi na poznaną wartość73
. Wewnętrzne słowo, które w każdej z 

wymienionych odpowiedzi jest jakościowo inne, powinno kore-

spondować z wartością, z jej stopniem hierarchicznym czyli z jej 

wysokością74
.  

W odróżnieniu od powinności należnej odpowiedzi (das Sollen 
der gebürenden Antwort), która dotyczy wszystkich wartości, po-
winność moralna (moralische Verpflichtung) jest radykalnie od-

mienna gdyż dotyczy moralnie doniosłych (sittlich bedeutsame) i 

moralnych wartości. Posiada ona takie własności, które całkowicie 

wyodrębniają ją od pozostałych rodzajów powinności.  

Wezwanie powinności moralnej (der Ruf) charakteryzuje się 
odmienną od poprzednich powinności usilnością, mocą (Drin-
glichkeit) zobowiązania. Jest ona wobec nas nieubłagalna (unerbit-
tlichen). Jeśli w poprzedniej powinności byliśmy postawieni wobec 

alternatywy: powinieneś tej wartości (np. estetycznej, intelektualnej) 

dać należną jej odpowiedź (np. podziwu), jeśli jej nie dasz, postąpisz 

niemądrze, to w przypadku powinności moralnej stajemy wobec 

radykalnie innej alternatywy: powinieneś postąpić zgodnie 

z moralnym zobowiązaniem, jeśli tego nie uczynisz, ściągniesz na 

siebie winę moralną”.  

Powinność moralna, gdy nie tylko jest moralnym zaprosze-

niem, ale moralnym obowiązkiem (die moralische Verpflichtung) 
okazuje się bezwarunkowym, kategorycznym (unbedingtes kate-
gorisches) zobowiązaniem: „ty powinieneś!” („Du sollst”). Nie jest 

                                                           
73 Tamże, s. 251. 
74 Tamże, s. 248. 
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to więc powinność w formie: „mógłbyś to uczynić, byłoby rozsąd-

nie, mądrze to uczynić, lecz w postaci żądania: „jesteś bezwzględnie 

wezwany to uczynić”. 

Powinność moralna kieruje się wprost do sumienia. Jeśli nie 

oddaliśmy sprawiedliwości geniuszowi jakiegoś filozofa czy artysty, 

to w każdej chwili, nie ponosząc przy tym winy moralnej, możemy 

zmienić tę krzywdzącą odpowiedź na jego intelektualne wartości. 

W przypadku powinności moralnej jest to niemożliwe. W przeciw-

stawieniu się bowiem tej powinności zaciągamy winę moralną, nie-

odwołalnie określoną sądem naszego sumienia. 

Powinność moralna przez swą dostojność i przychodzące do 

nas kategoryczne zobowiązanie „wybiega tajemniczo ponad ziem-

ską sytuację”75
. Można powiedzieć za Kierkegaardem, że „to, co 

etyczne jest tchnieniem tego, co wieczne”76
. Moralne wartości są 

bowiem według Hildebranda specyficznym refleksem Boga (a spe-
cial reflection of God)77

. Urzeczywistnienie ich jest jednocześnie 

oddaniem czci Bogu i Jego uwielbieniem
78

. 

Tak więc w realizacji powinności moralnej (obligatorische sit-
tliche Handlungen) występują dwa różne, ale powiązane ze sobą 
praaspekty, czy prawymiary (zwei Urdimensionen). Jednym z nich 

jest sama powinność skierowana do nas z jej normatywnym charak-

terem, drugim – przywołanie przez tę powinność kwestii przezna-

czenia, losu człowieka i kwestii Boga, do którego one kierują79
. 

 

 

2.2. PRZECIW EUDAJMONIZMOWI 

                                                           
75 Hildebrand, Moralia, jw., s. 409. 
76 Tamże, s. 33, 409. 
77 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 459. 
78 Hildebrand, Moralia, jw., s. 33. 
79 Tamże. 
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2.2.1. Wartość a pożądanie naturalne  

Dla D. v. Hildebranda wartość jako doniosłość sama w sobie 

(important-in-itself) jest czymś pierwotnym, nieredukowalnym ani 

niewyprowadzalnym z czegoś innego. Z tego względu odrzuca on 

zarówno hedonistyczne lub utylitarystyczne redukowanie wartości 

do zaspakajania przyjemności lub korzyści, jak i eudajmonistyczne 

redukowanie jej do zaspakajania pożądań czy dążeń naszej natury. 

Krytycznie ocenia on tomistyczne określenie dobra jako tego, co 

wszyscy pożądają (bonum est quod omnia appetunt)80
.  

Nie da się odrzucić faktu, że nasze życie jest przeniknięte – za-

znacza Hildebrand – różnymi instynktami, skłonnościami, pożąda-

niami ciała (bodily urges) czy też pragnieniami duszy (appetites of 
our soul). Pożądania te są zakorzenione w naszej naturze (rooted in 
our nature)81

. Przedmiotom zaspakajającym te pożądania przypisu-

jemy jakąś ważność (importance). Okazują się one albo czymś su-

biektywnie nas zadawalającym, albo obiektywnym dobrem dla oso-

by. Kiedy jesteśmy spragnieni, woda staje się dla nas czymś cennym, 

podobnie, kiedy jesteśmy zmęczeni, spoczynek staje się czymś nie-

zbędnym. To właśnie dlatego, że jakiś przedmiot zaspakaja występu-

jące w nas pożądania, staje się dla nas wartościowy. Wartość ta nie 

jest niezależną od naszej biologicznej czy psychicznej skłonności, 

doniosłością samą w sobie (important-in-itself). Instynkty, skłonno-

ści, pożądania są w nas pierwsze i one skierowują nas do przedmio-

tów, które mogłyby je zaspokoić. W tym skierowaniu nie chodzi o 

poznanie, czym te przedmioty są ze swej natury. Chodzi tylko o to, o 

ile jakieś cechy przymiotów nadają się, mogą służyć do zaspokoje-

nia naszego pożądania. Przedmiot nie jest tu wartościowy sam w 

sobie, ale otrzymuje wartościowość przez to, że może być środkiem 

                                                           
80 Hildebrand, Christian Ethics, jw., rozdz. 8. 
81 Tamże, s. 96. 
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zaspokojenia (means of appeasement)82
. W takim przypadku to 

skłonność, pożądanie, pragnienie (urge or appetite) pełni rolę prin-
cipium, czyli tego, co określa, czy dany przedmiot jest dla nas intere-

sujący; ważność przedmiotu jako zakorzeniona w jego stosowności 

do zaspokojenia pożądania (the importance, rooted in the suitability 
of an object to appease an urge) jest principiatum czyli tym, co 

określane. Choć w określaniu wartości przedmiotu bierze się pod 

uwagę jego naturalne cechy, to jednak jego doniosłość jest wtórna, 

zrelatywizowana do jego zdolności zaspokojenia pożądania (suita-
bility to appease urges).  

Obok doniosłości samej w sobie (important-in-itself) możemy 

się oczywiście posługiwać, doniosłością tego, co subiektywnie za-

dawalające i tego co jest obiektywnym dobrem dla osoby. Nie moż-
na jednak zapomnieć przy tym, że pierwsza doniosłość jest podsta-

wowa i pozwala nam określić te drugie. Ujawnia nam się ona bez-

pośrednio w źródłowej intuicji i jest czymś swoistym, niezależnym, 

nieredukowalnym do czegoś innego. Posiada ona swoją oczywistą 
inteligibilność. Próba wyprowadzenia jej z instynktów, skłonności 

naturalnych czy pożądań – prowadzi do zredukowania jej do czegoś 
innego. 

Mimo że obdarzeni jesteśmy wieloma obiektywnym skłonno-

ściami, to jednak prawdy, dobra, piękna nie można interpretować 
jako skutku tych skłonności. Istnieje w nas obiektywna skłonność do 

poznania prawdy, to jednak prawda jest prawdą przez swą oczywi-

stość, a nie przez to, że jest zaspokojeniem naszej skłonności pozna-

nia (our urge to knowledge). Podobnie wartość dlatego jest donio-

słością samą w sobie, że dana nam jest wraz z jej oczywistą swoisto-

ścią w źródłowej intuicji, a nie dlatego, że może zaspokoić naszą 
skłonność do dobra.  

                                                           
82 Tamże. 



87 

Dopiero odpowiedź na taką wartość jest właściwą podstawą 
skłaniania się do dobra. W tym przypadku to nie instynkt skłania nas 

do wartości, ale sama wartość domaga się świadomej i wolnej od-

powiedzi. Dla przykładu: godność osoby ludzkiej (dignity of a hu-
man person) nie może być ujęta w terminach spełniania się jakiś 
instynktów, skłonności czy pożądań. Jako wartość sama w sobie 

wyklucza ona ujęcie jej jako środka do zaspokojenia czegoś innego 

(as a mere means, as a mere suitability for something else). Podob-

nie doniosłość sama w sobie ujawnia nam się w podziwie czyjejś 
pokory (admiration of a person’s humility). Pokora odsłania nam 

swoją treść, swoją wewnętrzną wyniosłość. Posiada ona wartość nie 

dlatego, że zaspakaja jakieś skłonności naszej czy czyjeś natury. Dla 

określenia tej wartości nie jest nam potrzebna wiedzą o tym co może 

pokora zaspakajać83
. Kiedy stykamy się z wspaniałomyślnością 

drugiej osoby (generosity), wtedy odpowiadamy podziwem i uzna-

niem dla wartości jej czynu. Poznając jakąś wartość nie redukujemy 

jej do zaspokojenia naszych instynktów, skłonności czy pożądań, 
lecz „wprost odpowiadamy na wartość radością, entuzjazmem czy 

podziwem”
84

.  

Należy więc odrzucić – zdaniem Hildebranda – zarówno hedo-

nistyczną redukcję wartości do przyjemności jak i eudajmonistyczną 
redukcję do zaspakajania naturalnych pożądań. 

 

2.2.2. Wartość a natura ludzka 

Nie można też wyprowadzać wartości z natury ludzkiej. Ary-

stoteles – zdaniem D. v. Hildebranda – posługiwał się w etyce jedy-

nie kategorią obiektywnego dobra dla osoby. Nie doszedł on do 

pełnego odkrycia wartości jako takiej. Stąd dobro, w tym dobro mo-

                                                           
83 Tamże, s. 104. 
84 Tamże, s. 98. 
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ralne, rozpatrywane jest przez niego w kontekście rozwoju entele-
chii człowieka, spełniania jego natury, osiągania szczęścia. W punk-

cie wyjścia tej etyki mamy odwołanie się do entelechii, która w 

swych immanentnych siłach zmierza do rozwoju, a w punkcie doj-

ścia mamy cel tego ubogacania się którym jest szczęście. W ramach 

tych dwóch wiążących się ze sobą podstaw moralnego działania 

człowieka, głównym pojęciem jest dobro określane w relacji do 

natury ludzkiej (für mich), do szczęścia (Glück), z którego wypro-

wadza się to co wartościowe (Wert)85. Wartość jako taka schodzi w 

tym ujęciu na drugie miejsce. Dlatego coś jest wartościowe, że 

umożliwia rozwój natury, że przynosi szczęście.  

Zakłada się przy tym, że znamy naszą naturę, jej celowość i że 

immanentne jej tendencje niejako same doprowadzą nas do dobra. 

Tymczasem dopiero znając wartości, możemy opisać naturę osoby 

ludzkiej. Celowość tej natury, tak jak celowość instynktów, nie jest 

nam wprost dana w naszej świadomości (this finality is in no way 
consciously accomplished). Możemy dopatrywać się inteligibilności 

natury i szukać wyrażonej w niej mądrości Stwórcy, który powołał ją 
do istnienia, ale nie jest to poznanie bezpośrednie jakie mamy 

w przypadku poznania wartości, ale poznanie „od zewnątrz”, na 

podstawie obserwacji
86

.  

Bezpośrednie poznanie wartości jest tu zakładane dla opisu natury.  

Oczywiście badając naturę bytów (the natur of being) możemy 

brać pod uwagę immanentne danej rzeczy prawa (immanent laws), 
których znajomość jest przydatna dla osiągnięcia pewnych celów. 

„Jeśli chcemy skonstruować maszynę, musimy się dostosować do 

                                                           
85 D. v. Hildebrand, Das Wesen der Liebe. Gesammelte Werke, t. III, Regensburg 

1971, s. 159; A. Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik in der neuern Katho-
lischen Moraltheologie, Wien 1973, s. 162nn. Zob. rozdz. 5: Die naturrechtilche Proble-
matik von heute in der Wertethischen sicht Dietrich von Hildebrands, s. 160-189. 

86 Biesaga, Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy 
etyki, jw., s. 112. 
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praw mechaniki”
87

. Jeśli tego nie uczynimy, będziemy działać nie-

rozumnie i nie użyjemy skutecznych środków do osiągnięcia wy-

znaczonych celów. Prawa wynikłe z natury rzeczy nie określają jed-

nak tego, co wartościowe moralnie. Nie obowiązują nas one moral-

nie, ale jedynie racjonalnie w sensie liczenia się z ich determini-

zmami. Jeśli się jednak ktoś tym prawom nie podporządkowuje, nie 

działa jako człowiek zły moralnie, ale jako człowiek niemądry. Nie 

zaciąga on winy moralnej, a jedynie działa nierozumnie. Z racjonal-

ności immanentnych praw natury nie wynika to, co moralnie warto-

ściowe czy powinne. 

Pojęciu „secundum naturam” należy – zdaniem Hildebranda – 

postawić te samo trudności, co wyżej wymienionym immanentnym 

prawom rzeczy. Pojęcie to oznacza bowiem celowość, którą „mo-

żemy wydedukować z immanentnych, teleologicznych relacji w 

bycie”
88

. Np. fizjologia bada immanentne, teleologiczne tendencje 

ciała i może ustalić które instynkty, pragnienia i działania (instincts, 
desires, bodlily activites) są secundum, a które contra naturam. 

„Immanentne tendencje, celowość poszczególnych organów, części 

czy nawet entelechii całego ciała pozwalają nam – pisze Hildebrand 

– odróżnić między tym, co normalne i nienormalne (normal and 
abnormal), tym co jest zdrowe i niezdrowe (healthy and unhe-
althy)”89

. Z ustalenia jednak zdrowia cielesnego nie da się wydedu-

kować wartości i powinności moralnych. Nawet analiza immanent-

nych tendencji duszy ludzkiej (the soul of man), pozwala ustalić nam 

jedynie pojęcie zdrowia umysłowego (mental health) z czego i tak 

nie ma przejścia do wartości i powinności moralnych. 

Należy więc odrzucić używane w etyce klasycznej określenie 

secundum naturam, gdyż relatywizuje ono to, co dobre do natury 

ludzkiej i jej tendencji. Z immanentnych tendencji natury nie da się 
                                                           

87 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 182. 
88 Tamże, s. 185. 
89 Tamże. 
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stwierdzić, czy poligamia, samolubstwo (Selbstsucht) albo sprawie-

dliwość (Gerechtigkeit), są secundum czy contra naturam. Jedynie 

wtedy możemy powiedzieć, że coś jest zgodne lub niezgodne z na-

turą, jeśli wcześniej poznamy, że jest czymś wartościowym, moral-

nie dobrym. Wiemy, że bycie sprawiedliwym jest secundum natu-
ram, gdyż wcześniej wiemy, że sprawiedliwość jest czymś do-

brym
90

. „Nie dlatego sprawiedliwość jest moralnym dobrem, że jest 

zgodna z naturą (unserer Natur conform ist), lecz jest takim dobrem 

i dlatego natura nasza jest wezwana, by ją posiadać”91
. Również 

posłuszeństwo Bogu nie jest czymś dobrym dlatego że odpowiada 

naszej naturze, jak chciał V. Cathrein
92

, ale dlatego, że Bóg jest nie-

skończonym dobrem, któremu należna jest taka odpowiedź. Z 

wszelkich zależności, w tym również ontycznych, nie da się wypro-

wadzić wartości i powinności moralnych. „Jak tylko rozpoczniemy 

od neutralnej koncepcji natury ludzkiej (a neutral conception of 
man’s nature) abstrahując od pojęcia doniosłości samej w sobie, 

nigdy nie wydedukujemy przez odwołanie się do zgodności z taką 
naturą jakiejś moralnej wartości”

93
. Dopiero kiedy w tę naturę wpi-

szemy uchwycenenie wartości, to wtedy poznana wartość moralna 

jest tu principium – tym co określa, a secundum naturam principia-
tum – tym, co określane.  

 

                                                           
90 Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik in der neuern Katholischen 

Moraltheologie, jw., s. 165, przywołuje: D. v. Hildebrand, Christliche Ethik, Düsseldorf 

1959, s. 226. 
91 Hildebrand, Christliche Ethik, jw., s. 226; lub wyd. ang. Christian Ethics, jw., s. 

187. 
92 W. Cathrein, Filozofia moralna. t. I, II, Warszawa 1904. 
93 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 188. 
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2.2.3. Odpowiedź na wartość a immanencja i transcendencja 
natury ludzkiej 

Człowiek nie jest zamknięty w immanentnych tendencjach 

swej natury do przyjemności czy szczęścia. Nie musi on określać 
wartości drugiej osoby czy wartości moralnych z punku widzenia 

realizowania się jego entelechii. Wobec tych wartości może on dać 
zarówno intelektualną, wolitywną jak i afektywną odpowiedź. To 

właśnie przez odpowiedź na wartość (Wertantwort) człowiek 

transcenduje immanentne tendencje swojej natury. Bez takiej 

odpowiedzi nie byłaby możliwa transcendencja siebie. Bez takiej 

transcendencji postępowanie ludzkie można tylko interpretować 
jako odbywającą się poza świadomością i wolnością człowieka au-

tomatyczną realizację jego inklinacji do samospełniania się natury
94

. 

Immanentne tendencje i to zarówno nieświadome jak i uświadamia-

ne przez człowieka nie wskazują na istotne cechy osoby ludzkiej 

jako poznającego i wolnego podmiotu, który rozpoznaje co jest dla 

niego wartościowe, daje na tę wartość odpowiedź i zgodnie z tą 
odpowiedzią podejmuje się realizacji wartości. Przez taką transcen-

dencję człowiek przekracza procesy kierujące życiem zwierząt. Jego 

życie osobowe charakteryzuje się transcendencją. Nie można twier-

dzić – zdaniem Hildebranda – że transcendencja człowieka zakorze-

niona jest w jego immanencji
95

. 

Z teleologicznych tendencji natury czy też z dążenia do szczę-
ścia (aus Teleologie oder Glückstreben) nie można wyprowadzać 
moralnego dobra. „Celowościowe skierowanie nie jest relacją per-

sonalną jak zachodzi w intencjonalnym [odniesieniu do wartości] 

(dod.TB). Mamy bowiem do czynienia z inklinacją instynktu jako 

ślepą siłą pchająceą nas do czegoś (the trend in our instincts as a 

                                                           
94 Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik..., jw., s. 163. 
95 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 221. 



92 

blind push)”96
. Celowościowość natury ludzkiej ujawnia się więc 

poza świadomym i wolnym działaniem człowieka. Podporządko-

wanie się temu „przymusowi” jest czymś innym niż kierowanie się 
wartością. O właściwej teleologii człowieka i o jego szczęściu moż-
na mówić jedynie poprzez pryzmat poznanych wartości i poprzez 

odpowiedź człowieka na tę wartość. Oddanie się wartościom jest 

drogą spełnienia siebie. Nie znaczy to, że wartości można potrakto-

wać jako środki samorealizacji siebie. To, że miłość jako jedna z 

istotnych odpowiedzi na wartość drugiej osoby jest jednocześnie 

spełnianiem się osoby i największym jej szczęściem nie znaczy, że 

jest ona realizacją jakiegoś instynktu samozachowawczego. Miłość 
należna jest drugiej osobie czy Bogu ze względu na nich samych, a 

nie ze względu na spełnianie się naszego pędu do szczęścia
97

. War-

tości domagają się naszego oddania ze względu na nie same. W ten 

sposób człowiek realizuje również siebie i doznaje szczęścia. Reali-

zację siebie, swojego szczęścia można więc brać pod uwagę jedynie 

jako rzecz wtórną. W motywacji tematycznie i pierwszorzędnie 

związani jesteśmy z wartością. Szczęście jest w swej tematyczności 

zawsze wtórne (sekundär thematisch). „Szczęście (das Glück) czy 

też cel (das Ziel) nigdy nie jest motywem ani pierwszorzędnym te-

matem miłości, lecz jest ono płynącym z miłości superabundant-
nym darem (aus ihr superabundant fleßendes Geschenk)98

. Można 

więc też mówić o naszym przyporządkowaniu do dobra z tym, że 

sposób tego przyporządkowania zaproponowany w etyce eudajmo-

nistycznej trzeba odwrócić. Poprzez poznanie i odpowiedź na war-

tość jesteśmy przyporządkowani wartości. Poprzez wartość jesteśmy 

przyporządkowani szczęściu. W ten sposób chroni się transcendent-

ny charakter wartości moralnych i transcendencję osoby. Udaje się 
                                                           

96 Tamże, s. 195. 
97 Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik..., jw., s. 167. 
98 Hildebrand, Das Wesen der Liebe, jw., s. 312; zob. Laun, Die naturrechtliche..., 

jw. s. 168. 
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uniknąć pogrążenia człowieka w immanencji popędów i przekreśle-

nia jego transcendencji. Właściwie wiąże się dobro ze szczęściem 

jako darem związanym z realizacją wartości
99

. Poprzez odpowiedź 
na wartość można właściwie ująć również obiektywne dobro dla 

osoby. 

 

2.2.4. Wartość a obiektywne dobro dla osoby 

Poznanie wartości jest dla M. Schelera czymś pierwotnym w 

porównaniu z określaniem obiektywnego dobra. Wartości jako pro-
ste i pierwotne jakości100

 trzeba najpierw bezpośrednio uchwycić, 
aby je o rzeczach, stanach rzeczy, aktach i osobach orzekać. Są one 

jakościami niedefiniowalnymi, swoistymi, nie dającymi się wypro-

wadzić czy zredukować do własności rzeczy. „Jako byty idealne 

decydują one o znaczeniu, randze, ważności osób, ich aktów, rzeczy, 

stanów rzeczy itp.”
101

. Są one niezmienne, ponadczasowe, nie dają-
ce się zrelatywizować do świata wartości uznawanego przez po-

szczególnych indywidualnych ludzi, systemy społeczne i kulturowe.  

Dobro jest rzeczą wartościową, czyli rzeczą której przysługuje 

wartość102
. Związek między wartością a rzeczą, która jest nosicie-

                                                           
99 Tamże, s. 168. 
100 W kwestii nieredukowalnego charakteru wartości zob. R. Ingarden, Uwagi o 

względności wartości, oraz Czego nie wiemy o wartościach, w: Przeżycie – dzieło – war-
tość, Kraków 1966; Tenże, Z rozważań nad wartościami moralnymi, w: Rozprawy filozo-
ficzne. red. L. Gumański, Toruń 1966, s. 105-117; W. Cichoń, W sprawie relatywności 
wartości, w: Fenomenologia Romana Ingardena, Warszawa 1972, s. 429-443. Jeśli 
chodzi o ujęcie wartości jako cechy prostej i niedefiniowalnej por. G. E. Moore, Zasady 
etyki, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1919. 

101 Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, jw., s. 79.  
102 Scheler, Der Formalismus..., jw., 32, 43nn.; Zob. opracowania: R. Ingarden, 

Wykłady z etyki, Warszawa 1989, s. 52-62; Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki 
chrześcijańskiej..., jw., s. 8-14; Wojtyła, Dobro a wartość, w: Wykłady lubelskie, jw., s. 

155-158, 167nn; W. Paluchowski, Etyka formalna i materialna. Polemika Schelera z 
poglądami Kanta (PAT praca doktorska), Kraków 1985, s. 13nn; Galarowicz, Fenomeno-
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lem tej wartości nie jest związkiem koniecznym. Doświadczanie 

wartości nie jest w ogóle uwarunkowane znajomością nosicieli tej 

wartości
103

. Dobro nie jest wcale ufundowane na rzeczach
104

. Ist-

nienie jakiejś rzeczy nie stanowi, że jest ono dobrem. „Dobro przed-

stawia raczej pewną rzeczową jedność jakości wartościowych, re-

spec. wartościowych stanów rzeczowych, która jest fundowana na 

określonej wartości podstawowej”
105

. Należy odróżnić wartość rze-

czy od rzeczy wartościowej. Wartość rzeczy (Dingwerte) nie jest 

dobrem we właściwym sensie. Dobrem są rzeczy wartościowe 

(Wertdinge) czyli ukonstytuowane przez jedność jakiejś jakości war-

tościowej. Wartość w ten sposób konstytuująca rzecz staje się realna 

w rzeczy, staje się dobrem (Wertdinge, Güter). To nie z dobra da się 
wyprowadzić wartość, lecz odwrotnie, to z wartości da się określić 
dobro. 

Mimo tego związku wartości i rzeczy w dobru, dobra jako rze-

czy podlegają zmianom. Mogą być zniszczone przez naturę, historię 
czy człowieka

106
. Na codzień mamy do czynienia z historycznie 

uwarunkowanym etosem dóbr. Dzięki temu, że wartość jest nieza-

leżna, nietożsama z dobrem unikamy relatywizmu aksjologicznego i 

etycznego. 

M. Scheler zgadzał się z I. Kantem, że opierając etykę na dob-

rach, do których wola ma dążyć skazujemy się na relatywizm
107

. 

Dobra bowiem mogą być badane przez nauki empiryczne. Badania 

te nie stwierdzają jednak, jakie wartości winny być realizowane, ale 

co ludzie cenią jako wartości. Możemy więc jedynie uprawiać psy-

                                                                                                    
logiczna etyka wartości, jw., s. 79-82; P. Orlik, Fenomenologia świadomości aksjologicz-
nej. Max Scheler – Dietrich von Hildebrand, Poznań 1995, s. 90-96. 

103 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 40. 
104 Tamże, s. 43. 
105 Tamże. 
106 Tamże.  
107 Tamże, s. 45.  
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chologię czy socjologię moralności. Możemy odkryć jakie dobra 

aktualnie ludzie cenią. Poznając jednak dobra jako fakty społeczne 

nie poznajemy wartości. Wartości są nam dane bezpośrednio nieza-

leżnie od dóbr. 

M. Scheler, ujawniając możliwość motywowania się warto-

ściami, przekracza formalizm Kanta, lękając się relatywizmu etycz-

nego, traktuje jednak dobra w podobny sposób jak Kant. Czyni to 

podkreślając radykalną różnicę między wartościami a dobrami
108

. 

Dla obiektywizmu czy uniwersalizmu w etyce odrzuca zgodnie z 

Kantem możliwość oparcia etyki na dobrach. Jego etyka nie jest 

etyką imperatywu kategorycznego, ani etyką dóbr, ale etyką warto-

ści.  

Wydaje się, że D. von Hildebrand w swej etyce wartości idzie 

dalej niż M. Scheler w „odkryciu” dóbr u podstaw moralności. Już 
odróżnienie trzech rodzajów doniosłości czyli: doniosłości tego, co 

subiektywnie zadawalające (the merely subjectively important), tego, 

co jest doniosłe samo w sobie (important-in-tself) a szczególnie 

tego, co jest obiektywnym dobrem dla osoby (objective good for 
the person)109

 zmniejsza dychotomię: wartość – dobro i zwiększa 

roli dóbr. Jeśli w przeżyciu podziwu czy szacunku zwracamy się do 

doniosłości samej w sobie (important-in-itself), to jednak w przeży-

ciu wdzięczności czy przebaczenia zwracamy się nie do wartości 

samej w sobie, ale do dobra czy zła wyrządzonego względem 
mnie110

. Z tego względu nie mogę np. przebaczyć zła wyrządzone-

mu komuś drugiemu, lecz jedynie zło, które ktoś wyrządził mnie. 

Mimo że obiektywne dobro dla osoby koniecznie zakłada uchwyce-

nie tego, co doniosłe same w sobie, to jednak „nie oznacza to, że da 

się ono wydedukować lub zredukować do doniosłości samej w 

                                                           
108 Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, jw., s. 89. 
109 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 23-74.  
110 Tamże, s. 49nn. 
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sobie”
111

. Dobro, o które tu chodzi, niesie ze sobą obiektywne 

„pro” „dla” osoby. Owe „dla” jest niezależne od tego, czy osoba je 

przeżywa czy nie. Nie jest ono wynikiem jej subiektywnych przeżyć, 
lecz skierowane jest do samej osoby jako takiej. „Termin „dla oso-

by”, „dla mnie”– pisze Hildebrand – wskazuje na immanentną 
relatywność tej doniosłości (tzn. obiektywnego dobra dla osoby) w 

odróżnieniu od tego, co doniosłe samo w sobie”112
. „Doniosłość 

obiektywnego dobra zakorzeniona jest z jednej strony w istocie 
osoby, z drugiej w istocie przedmiotu wartościowego”

113
. 

Przy czym zakorzenienie to przedstawia się inaczej 

w przypadku wyższych i niższych obiektywnych dóbr dla osoby. 

Dobra przyjemnościowe (smaczna potrawa itp.) stają się obiektyw-

nymi dobrami dla osoby nie z powodu ich własnej wartości, ale w 

wyniku relacji do osoby. Relacja ta „nadaje” pewnym przedmiotom 

ich przyjemnościowy charakter. Podobnie jest w przypadku dóbr 

elementarnych, użytecznych (utylitarnych) (mieszkanie, telefon itp.), 

które służą człowiekowi. Własności, które dana rzecz posiada od-

grywają ważną rolę w konstytuowaniu się dobra, ale dopiero odnie-
sienie do osoby czyni daną rzecz dobrem. Dobra przyjemnościowe, 

elementarne, użytecznościowe stają się dobrami przez relację do 

osoby, przez dobroczynne skutki które osobie przynoszą.  
Dobra wyższe, czyli bycie wyposażonym w wartości (ktoś jest 

moralnie dobry, inteligentny) oraz dobra uszczęśliwiające (np. po-

znanie prawdy, kontemplacja piękna natury czy sztuki, przyjaźń, 
miłość) stają się dobrami dzięki zakorzenionej w nich własnej war-

tości.  

Ogólnie – wszystkie dobra dla osoby przez swoje odniesienie 

do niej ujawniają pewną immanentną, relacjonalną wartościowość. 
                                                           

111 Tamże, s. 56. 
112 D. v. Hildebrand, Rola obiektywnego dobra dla osoby w dziedzinie moralności, 

tłum. J. Szewczyk, „Znak”, 27(1975) nr 256, s. 1296.  
113 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 84. 
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Niosą one coś „dla osoby”, coś przyjaznego, coś ją afirmującego, 

coś, co jest dla niej darem. Dobra niższe są uznawane jako dobra dla 

osoby, jeśli przynoszą jej uprawioną przyjemność czy korzyść. Ich 

własności odgrywają tu pewną rolę, ale dopiero to, że służą osobie 

jako takiej nadaje im wartość. Są one zrelatywizowane do upraw-

nionych potrzeb osoby Nie posiadają one bezpośredniej wartości, 

lecz przez związek z osobą otrzymują wartość pośrednią (indirect 
value). Zaspakajanie potrzeb staje się więc czymś wartościowym. 

„Ostatecznym źródłem doniosłości obiektywnych dóbr dla osoby – 

stwierdza Hildebrand – jest wartość osoby ludzkiej”114
. 

Nasze odniesienie do drugiego człowieka i nasza moralność 
względem niego modyfikowania jest obiektywnymi dobrami dla 

drugiej osoby. Tak np. miłość, mimo że jest przede wszystkim od-

powiedzią na wartość osoby (Wertantwort), to jednak jest także 

(auch) odpowiedzią na obiektywne dobro dla drugiej osoby
115

. Tak 

np. nawrócenie ukochanej osoby jest przede wszystkim nosicielem 

wartości będącej odpowiedzią czci wobec Boga, ale jest równocze-

śnie wielkim, obiektywnym dobrem dla osoby nawróconej i dobro 

to jest nosicielem również wysokiej, moralnie doniosłej wartości. Tę 
odpowiedź na dobro dla drugiego, można określić jako intentio be-
nevolentiae (Wohl-Wollen) naszej miłości. „Zainteresowanie się do-

brem dla drugiego jest praelementem miłości do człowieka (Urele-
ment der Liebe zu Menschen) i to w różnych jej kategoriach takich 

jak: miłość rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, przyjaźń, miłość 
małżeńska czy miłość bliźniego”

116
.  

I. Kant, opierając etykę jedynie na czysto formalnej odpowiedzi 

na moralny obowiązek, przeoczył – zdaniem Hildebranda – znacze-

nie, jakie ma dla moralności obiektywne dobro dla drugiej osoby. 

                                                           
114 Tamże, 92, 95. 
115 Hildebrand, Moralia, jw., s. 100n. 
116 Tamże, s. 103. 
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Nie lękając się zarzutu Kanta o egoizm
117

 Hildebrand twierdzi, że 

odpowiedź na obiektywne dobra dla własnej osoby (die obiektiven 
Güter für die eigene Person) też jest nosicielem moralnych wartości. 

Przed zarzutem egoizmu chroni nas postawa odpowiedzi na dobro, 

które w tym przypadku jest dobrem mojej osoby. Tak np. wdzięcz-

ność (Dankbarkeit) wobec ludzi czy Boga związana jest nie tylko 

z tym, że doznane przez nas dobro zawiera coś wartościowego sa-

mego w sobie, lecz że jest dobrem moim, niosącym obiektywne 

„pro” dla mojej własnej osoby. To właśnie to doznane dobrodziej-

stwo zobowiązuje mnie moralnie (zu Dank verpflichtet) do 

wdzięczności
118

. 

Hildebrand przeciwstawia się Kanta etyce obowiązku dla obo-

wiązku czy etyce bezinteresownej, która wykluczałaby zaintereso-

wanie się obiektywnymi dobrami dla mojej osoby, twierdząc, że 

jesteśmy moralnie zobowiązani dążyć (die sittliche Bedeutung des 
Strebens) do posiadania obiektywnych dóbr dla własnej osoby

119
 

„Musimy od razu stwierdzić – pisze on – że dążenie (das Streben 
nach) do najwyższych obiektywnych dóbr: naszego wiecznego 

zbawienia jest moralnie obligatoryjne (sittlich oblitaroisch ist) i po-

siada swoją subtelną moralną wartość”120
. Założonej w tym dążeniu 

miłości do Boga czy do Chrystusa, nie można interpretować w ten 

sposób, że wyklucza ona zainteresowanie się dobrem dla mnie, czyli 

moim zbawieniem i szczęściem (beatitudo, Seligkeit). Sformułowa-

ne w tym względzie stanowisko Fenelona o miłości bezinteresow-

nej, czyli indyferentnej względem mojego zbawienia i szczęścia 

(amour désintéressé) jest – zdaniem Hildebranda – błędne
121

. Z 
                                                           

117 Tamże, cz. I, rozdz. 5. 
118 Tamże, s. 108. 
119 Tamże, s. 112-116; Hildebrand, Das Wesen der Liebe, jw., rozdz. 9, s. 193-196. 
120 Hildebrand, Moralia, jw., s. 112. 
121 Tamże. Por. Krytykę miłości bezinteresownej Fenelona będącą jego reakcję na 

propozycję miłości interesownej Bossueta w: R. Spaemann, Spontaneität und Reflexion, 
Stuttgart 1968; J. Seifert, Istota i motywacja moralnego działania, tłum. S. Frącz, Opole 
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miłością Boga nierozdzielnie związana jest tęsknota za jednością z 

Nim, za własnym zbawieniem i szczęściem. Tych dwóch elementów 

nie można od siebie oddzielać. Im większa jest odpowiedź i dążenie 

do własnego zbawienia i szczęścia, tym większe jest pragnienie 

zjednoczenia z Bogiem, czyli tym większa jest miłość do Boga. 

Dopatrywanie się w tym zainteresowaniu własnym dobrem i szczę-
ściem jakiegoś egoizmu jest całkowitym nieporozumieniem (ein 
totales Mißverständnis). „Zainteresowanie się własnym zbawieniem 

wiecznym (an unserem ewigen Heil) jest nie tylko czymś nieegoi-

stycznym, czymś moralnie dozwolonym czy moralnie bez zarzutu, 

jak to jest przy dążeniu do obiektywnych dóbr dla osoby w dziedzi-

nie tego, co przyjemne, lecz więcej: jest ono nosicielem wysokiej 

moralnej wartości i jest moralnie obligatoryjne (Träger eines 
hohen sittlichen Wertes und sittlich obligatorisch)122

.  

Z przedstawionego wyżej stanowisku wynika, że Hildebrand 

podjął próbę przełamania radykalnego oddzielenia obowiązku 

(I. Kant) czy wartości (M. Scheler) od obiektywnych dóbr dla osoby. 

Podjęta przez niego krytyka etyki indyferentnej względem własnego 

dobra, własnego szczęścia (beatitudo, visio beatifica) zbliża go do 

rozstrzygnięć w tym względzie w etyce Arystotelesa czy św. Toma-

sza. Na ile jest to pójście w kierunku eudajmonizmu czy raczej per-

sonalizmu zobaczymy w dalszej części pracy.  

 

2.2.5. Wartość a szczęście  

I. Kant odrzucił jako bezwzględnie fałszywe twierdzenie, że 

dążenie do szczęścia jest podstawą cnotliwego usposobienia. Mimo 

to interesował go odwrotny związek, w którym usposobienie cno-

tliwe prowadzi do szczęśliwości. Takiego związku nie da się jednak 
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122 Hildebrand, Moralia, jw., s. 112. 
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odkryć empirycznym. W przyrodzie, przedmiocie naszych zmysłów, 

nasze moralne cnotliwe usposobienie może jedynie przypadkowo 

wiązać się ze stanami szczęścia
123

. Moralność jako taka postuluje 

jednak istnienie najwyższego dobra. „W najwyższym dla nas dobru 

praktycznym (...) przedstawiamy sobie w myśli – pisze Kant – cnotę 
i szczęśliwość jako koniecznie ze sobą połączone”124

. Prawo mo-

ralne winno nam wskazać możliwość jak w dobru najwyższym po-

łączyć moralność ze szczęśliwością. Rozum praktyczny postuluje w 

tym względzie istnienie Boga. To Bóg ma doprowadzić do ścisłego 

złączenia naszej moralności ze szczęśliwością125
. 

M. Scheler analizując związek moralności i szczęścia nie mu-

siał uciekać się do eudajmonizmu postulatywnego czy teonomicz-

nego. Postanowił przebadać związek, jaki zachodzi między przeży-

ciem wartości a uczuciami przyjemności, radości i szczęścia. Jego 

zdaniem „Kant nie przeprowadził żadnych szczególnych badań od-

nośnie przyjemności (Lust) i wartości (Wert)”126
. Zgodnie ze swym 

formalizmem etycznym odrzucił on etykę materialną jako etykę 
eudajmonistyczną. Z góry, bez badania, przekreślił on związek życia 

moralnego z życiem emocjonalnym. Scheler dopatruje się w tym 

historycznego wpływu pruskiego legalizmu
127

. Sądzi on, że Kant 

przez zdradę radości i miłości w etyce, pchnął ją na fałszywe drogi 

rozwoju, w którym postępowanie moralne kojarzy się tylko z obo-

wiązkiem, prawem, rygorem, a nie z miłością i radością życia. Ten 

manicheizm względem sfery emocjonalnej należało odrzucić. 
M. Scheler przyjmuje, że istnieje związek między dobrym po-

stępowaniem a towarzyszącymi mu pozytywnymi uczuciami, które 

składają się na to, co nazywamy szczęściem. Analizuje on w tej 

                                                           
123 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 186n. 
124 Tamże, s. 184. 
125 Tamże, s. 200. 
126 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 254. 
127 Tamże, s. 15 i 10. 
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kwestii związek przeżyć wartości z przeżyciami specyficznej przy-

jemności, czyli radości. Jego zdaniem istnieją trzy rodzaje aprio-

rycznych zależności między przeżywaniem wartości a dozna-
niem przyjemności128

. 

Po pierwsze: odczuwana przez nas wartość pozytywna wywo-

łuje w następstwie jako naszą reakcję przeżycie przyjemności. Od-

czucie jakieś negatywnej wartości wywołuje u doznającej osoby 

jakiś rodzaj nieprzyjemności. Po drugie: każdemu wzrostowi pozy-

tywnej wartości towarzyszy w głębszej warstwie uczucia wzrost 

przyjemności; a każdemu zmniejszaniu się pozytywnej wartości 

towarzyszy zmniejszanie się przyjemności. I odwrotnie: każdemu 

wzrostowi negatywnej wartości towarzyszy wzrost nieprzyjemności, 

a ubytkowi – zmniejszanie się tej nieprzyjemności. Po trzecie: danie 

pierwszeństwa wartości wyższej przed niższą wywołuje wzrost po-

zytywnych przeżyć, danie pierwszeństwa wartości niższej przed 

wyższa – wzrost negatywnych przeżyć. Przy czym przy wyborze 

wartości wyższej nie chodzi tyle o wzrost ilości przyjemności, co o 

wzrost głębi zadowolenia (Gefühlstiefe). Chodzi tu więc nie o ilość, 
ale o jakość przyjemności. Szczególną rolę odgrywają w tym nie 

tylko akty czucia wartości ale akty preferowania (Vorziehen, Nach-
setzen), w których uchwytujemy stopień hierarchiczny wartości i 

stąd jedne przedkładamy wyżej, a drugie stawiamy niżej. Wyższość 
wartości (Werthöhe) jest tu nierozłącznie związana z głębią zadowo-

lenia (Gefühlstiefe). 
W oparciu o powyższe aprioryczne istotowe zależności, Sche-

ler inaczej niż Kant rozstrzyga problem związku moralność i szczę-
ścia. Jego zdaniem stawianie tej kwestii w postaci alternatywny: 

albo szczęście albo moralność – jest błędne. Pod wpływem Kanta 

krytyki eudajmonizmu, odrzuca on pierwszą alternatywę, w której 

dążenie do szczęścia prowadziłoby do życia moralnego, cnotliwego. 
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W drugiej alternatywie szczęśliwość byłaby „zapłatą za cnotę”, albo 

jak u Kanta, jedynie „postulatem”. Postulat sugeruje tylko, że czło-

wiek zasługuje na szczęście, jest godny szczęścia. Bycie godnym 

szczęścia, to jednak nie to samo, co bycie szczęśliwym.  

W miejsce alternatywnego rozwiązania proponuje Scheler trze-

cią drogę, a mianowicie to, że oba te stany wzajemnie się warun-
kują. „Wszelkie uczucia szczęśliwości czy nieszcześliwości, są 
ufundowane na czuciu wartości, a najgłębsze szczęście, najpełniej-

sza szczęśliwość jest w sensie bytowym całkowicie uzależniona od 

świadomości własnej moralnej dobroci. Tylko człowiek dobry może 

być człowiekiem szczęśliwym (Nur der Gute ist der Glückselige). 
Nie wyklucza to jednak faktu, iż właśnie szczęśliwość jest główną 
przyczyną i źródłem wszelkiego dobrego chcenia i działania, cho-

ciaż nigdy nie może stanowić przedmiotu owego chcenia ani celu 

działania. Tylko człowiek szczęśliwy może postępować dobrze (Nur 
der Glückliche handelt gut)” 

129
. 

Aby uniknąć błędnego koła w tej propozycji (tego, że moral-

ność powoduje szczęście, a szczęście powoduje cnotę) M. Scheler 

odwołuje się do uczuć o różnej głębi. I. Kant całe życie emocjonalne 

potraktował jako uczucia zmysłowe. Nic dziwnego, że postępowa-

nie zgodne z uczuciami było dla niego postępowaniem egoistycz-

nym. Dopuszczalnym było jedynie uczucie szacunku dla prawa mo-

ralnego.  

M. Scheler przeciwstawił się takiemu redukcjonizmowi sfery 

emocjonalnej człowieka. Analizując uczucia pod kątem ich związku 

z peryferiami naszej jaźni czy też z jej głębszymi warstwami (der 
tiefsten Schicht), zwrócił uwagę na uczucia o różnej jakości jak i o 

różnej głębi. Pozwoliło mu to wyróżnić cztery podstawowe rodzaje 

uczuć: a) uczucia zmysłowe, b) uczucia cielesne (jako stany) i ży-
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ciowe (jako funkcje), c) uczucia psychiczne (dotyczące czystego ja) 

i d) uczucia duchowe
130

.  

Uczucia inaczej odnoszą się do jaźni niż doznawanie danych 

wrażeniowych, spostrzeganie, wyobraźnie sobie czy ujmowanie 

czegoś intelektualnie. W stosunku do treści intelektualnych, jaźń 
musi je ciągle podtrzymywać, aby były z nią związane. Uczucia 

natomiast, mają tendencję, jakby swoją własną dynamiką być przy 

jaźni i ciągle na nią oddziaływać. Można by się ich pozbyć dopiero 

przez usunięcie przyczyn tych uczuć. 
Uczucia zmysłowe

131
 ujawniają się jako rozciągnięte 

i usytuowane w konkretnych miejscach naszego ciała. Przy dozna-

waniu tych uczuć np. przy doznawaniu bólu czy przyjemności towa-

rzyszącej piciu czy jedzeniu, uczucia rozciągają się od doznań sma-

kowych i przesuwają się w inne miejsca ciała. Uczucia te, mimo że 

są w nas wywoływane, nie są uczuciami intencjonalnymi, obejmują-
cymi jakiś przedmiot. Są to dane nam stany naszego organizmu. 

Jako pozbawione nawet najprostszej formy intencjonalności nie 

odnoszą się one do osoby. Jaźń nasza uświadamia sobie te stany 

zmysłowe, ale nie zachodzi tu taka bliskość, jak w przypadku smut-

ku, melancholii, cierpienia, czy szczęścia. Uczucia cielesne rodzą się 
wraz z spostrzeganiem naszego ciała. Dopiero, gdy nasze ciało i 

siebie traktujemy jako całość, to również ból, przyjemność zmysło-

wa jest w tę całość włączona jako nasz ból i nasza przyjemność.  
Uczucia zmysłowe są ograniczone do swojego własnego czasu 

i miejsca w naszym ciele. Możemy je kojarzyć z przedmiotami, 

przyczynami, które spowodowały takie doznania. Nie wiemy, dla-

czego taki przedmiot powoduje ból, przyjemność. Uczucia te za-

chodzą jakby automatycznie. Jakiś przedmiot wywołuje ból, jakaś 
                                                           

130 Tamże, s. 345-356. Zob. opracowania: Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w 
świecie wartości, jw., s. 202-224; Paluchowski, Etyka formalna i materialna, jw., s. 262-
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potrawa wywołuje przyjemne uczucia smakowe. Nie są one ze sobą 
związane. Inna sprawa, że narkotyk też może wywołać przyjemność.  

Uczucia życiowe
132

 nie są związane z jakimś punktem ciała, 

ale dotyczą bardziej ciała jako całości. Uczucia świeżości, dobrego 

samopoczucia, zmęczenia – nie są związane z jakąś częścią ciała, 

ale z całym ciałem. Stwierdzenie jednak „czuję się zmęczony”, to 

coś innego niż stwierdzenie „czuję się smutny”. W pierwszym wy-

padku chodzi o ujęcia ogólne stanu naszego ciała. Uczucia te ujaw-

niają pewną dynamikę naszego życia. W chorobie czujemy, że np. 

po przesileniu powracamy powoli do sił. Przez uczucia witalne w 

jakiś sposób solidaryzujemy się z tym, co żywe. Uczucia zmysłowe 

nie mają takiego charakteru, są wywołane deterministycznymi pro-

cesami i są powierzchowne w swej wymowie. Uczucia witalne 

ujawniają nam siły witalne naszego ciała, nas samych.  

Uczucia psychiczne
133

 przynależą wprost do naszej jaźni. Są 
one stanami czy funkcją jaźni. W wyrażeniach „czuję się smutno”, 

„odczuwam smutek” – uczucie to może bardziej, czy mniej, zbliżać 
się i ogarniać naszą jaźń.  

Uczucia duchowe
134

, to nie stany psychiczne naszej jaźni, które 

ją ogarniają, ale uczucia absolutne, które swoim światłem zabarwia-

ją całkowicie wszystko co nas otacza. Nie jest to np. rozpacz z ja-

kiegoś powodu. Gdy przychodzi rozpacz lub szczęście jako uczucie 

duchowe, to zanika to, z czego się cieszymy i wszystko przeniknięte 

jest tym uczuciem. Uczucia te obejmują całą naszą osobę. Są w jej 

centrum, rzutują na wszystkie inne przeżycia. W przeżyciu np. roz-

paczy ustosunkowujemy się z emocjonalnym sprzeciwem wobec 

wszystkiego, czego doznajemy; w przeżyciu duchowego szczęścia – 

wypowiadamy nasze pozytywne, emocjonalne tak wobec wszyst-
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kiego, co nas otacza. Mamy tu więc do czynienia z jakimś totalnym 

odrzucaniem wszystkiego, czy z jakąś totalną akceptacją.  
W uczuciach duchowych nie chodzi o doznania uczuciowe 

związane z przyjaźnią z kimś czy z jakimiś innymi dobrami moimi. 

Jest to jakieś uczucie metafizyczne, religijne, którego nie absorbuje 

cząstkowe doznanie różnych wartości. Uczucia te wyrastają z same-
go centrum osoby. W nich jesteśmy dani sobie jako „wyłącznie my 

sami”. Wyrastają one z wartości samej osoby jako takiej. Nie 

można ich wywołać naszym zachowaniem czy zasługą. 
W odróżnieniu od czucia wartości, w którym wartości moty-

wują emocjonalnie nasze działania, uczucia przedstawił Scheler jako 

niezależne od nas stany ciała, psychiki czy ducha. Na uczucia nie 

mamy bezpośrednio wpływu. Ogarniają nas one i możemy jedynie 

poznać przyczyny, które je wywołują. W praktyce łatwiej jest zna-

leźć przyczyny, które dostarczają przyjemności zmysłowych. Do 

nich właśnie odwołuje się hedonizm. W etyce właściwie rozumianej 

chodzi jednak nie o zmysłowe, ale o wyższe uczucia osoby. 

Odwołując się do intencjonalności przeżyć i do związku emo-

cjonalności z działaniem, wyróżnia Scheler stany emocjonalne, czu-

cie wartości i emocjonalną odpowiedz na wartość. Stany emocjo-
nalne jako vis a tergo są rodzajem pchnięcia z tyłu w kierunku dzia-

łania. Czucie wartości jest aktem intencjonalnym, w którym war-

tość pociąga nas do działania. Emocjonalna odpowiedź na war-
tość zmierza do realizacji wartości. Między nimi zachodzą istotno-

ściowe powiązania, które zdaniem Schelera odsłaniają pewne 

związki z moralnością wykluczone przez antyeudajmonizm Kanta. 

Scheler zauważa, że dążenie do przyjemności ma zwykle swoje 

źródło w jakimś głębokim poczuciu nieszczęśliwości człowieka
135

. 

Kiedy w centralnych, głębszych pokładach swojej jaźni czuje się on 

zrozpaczony i nieszczęśliwy, dąży do tego, aby ów przykry stan 
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zmienić. Czyni to zwykle przez wywołanie stanów emocjonalnych 

w peryferyjnych warstwach jaźni. Łatwiej jest bowiem wywołać 
zmysłowe stany cielesne, niż zmienić głębsze stany duchowe w 

osobie. Dążenie więc do przyjemności jest wynikiem naszej we-

wnętrznej rozpaczy, smutku, nieszczęścia. Wzrost hedonizmu jest 

symptomem dekadencji danej epoki.  

Uczucia duchowe: szczęście, zwątpienie, rozpacz – nie są za-
leżne od doznań na peryferiach naszej jaźni. Nawet cierpienia 

czy niepowodzenia nie zmieniają naszego duchowego poczucia 

szczęścia. Przeżycia niższe są bowiem obejmowane i zdominowane 

przez uczucia z centralnej, głębszej warstwy osoby. Człowiek szczę-
śliwy w głębi swojej jaźni nie jest pchany do szukania szczęścia, 

które posiada. Może on z radością znosić swoje nieszczęścia i nie-

powodzenia. Nie znaczy to, że jest obojętny na bóle czy przyjemno-

ści w peryferyjnej warstwie jaźni. Tamte doznania nie stanowią jed-

nak o jego osobie przenikniętej szczęściem. Może on nawet rado-

śnie przezwyciężać wszelkie ludzkie cierpienia i niepowodzenia. 

Tak uczy chrześcijaństwo, które nie twierdzi, że uda się nam uwol-

nić od cierpienia i zła. Pokazuje jednak, że wolność od zdominowa-

nia bólem i cierpieniem jest wynikiem duchowej szczęśliwości. 

Prowadzi to do postawy „radosnego niesienia krzyża”. 

W związku z tym Scheler rozstrzyga, że dążenie do dobra wy-

rasta nie z rozpaczy, z nieszczęścia czy innych potrzeb ludzkich, ale 

wprost przeciwnie – z wewnętrznej wartości osoby i jej emocjo-
nalnego przepojenia szczęściem (deren zentralster emotionaler 
Erfülltheit)136

. „Dobrą wolę może posiadać tylko osoba szczęśliwa 

(die selige Person), a tylko osoba zrozpaczona musi być – tak w 

swoim chceniu jak i działaniu – osobą złą”137
. Wszelkie ukierunko-

wanie woli ma swe źródło w nadmiarze pozytywnych uczuć (Über-
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schuß der positiven Gefühle) w najgłębszej warstwie osoby (der 
tiefsten Schicht). To właśnie ten nadmiar pozytywnych uczuć zako-

rzeniony coraz głębiej w osobie kieruje ją do coraz lepszego zacho-

wania.  

Tak więc w odróżnieniu od Kanta łączy Scheler szczęście 

i moralność w głębszej warstwą osoby, w której pozytywne uczucia 

i dążenie do dobra są związane ze sobą. Uczucia te przenikają naszą 
osobę, współokreślają wszystko co osoba dokonuje w aktach. Są 
one niezależne od naszego chcenia, przenikają osobę, jej chcenie, jej 

akty i to, co w aktach dokonuje. Mimo tego związku szczęście – 

zdaniem Schelera – nie może być celem dążenia. „Dobra wola – o 

ile ma być dobrą – nie może sobie stawiać za cel dążenie do osią-
gnięcia jakiegoś uczucia szczęśliwości, to jednak jest absolutnie 

pewne, że niesie ona szczęście na swoich ramionach (auf dem Rüc-
ken)”138

.  

 

 

2.3. W KIERUNKU EUDAJMONIZMU 

2.3.1. Dążenie do szczęścia metaodpowiedzią  
 na wartość  

M. Scheler odrzucił alternatywę: albo szczęście albo moral-

ność. Jego nową, ale trudną do interpretacji propozycję dobrze wy-

raża sformułowanie J. Seiferta: „szczęście tworzy albo konieczne 

założenie moralnego dobra, albo konieczne następstwo moralnego 

działania”
139

. Mimo, że jest ono potraktowane jako założenie albo 

następstwo postępowania, to jednak nie może być zasadniczym 

motywem moralnego działania. W tym względzie Scheler jest kon-

tynuatorem antyeudajmonizmu Kanta. Bezinteresowność, katego-
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ryczność działania moralnego jest tu dalej przyjęta jako cecha istotna 

moralności jako takiej. Jakikolwiek motyw zainteresowania w czy-

nie dobrem własnym, niweczy ten czyn jako czyn moralnie dobry. 

Tego, który do czystych motywów działania dla dobra drugiego, 

dołącza motyw własnego dobra, oskarża Scheler o faryzeizm
140

. 

Faryzeusz udaje, że czyni dobro dla kogoś, gdy tymczasem ukrytym 

motywem czynu jest dobro własne.  

Tak rozumiana bezinteresowność może jednak implikować in-

dyferentyzm wobec własnej osoby i własnego dobra. Aby nie być 
faryzeuszem należałoby w realizacji czynu zignorować własne do-

bro czy szczęście, które czyn mógłby nam przynieść.  
Zdaniem D. v. Hildebranda M. Scheler uległ w takiej interpre-

tacji moralności I. Kantowi. Wbrew temu należy mocniej związać 
z moralnością z naszym dobrem i szczęściem. Nie musimy z moty-

wacji wykluczyć dobroci moralnej własnego czynu, dobra własnej 

osoby czy jej szczęścia. Aksjologiczne rozumienie bezinteresowno-

ści to pójście za wszelkimi wartościami jako takimi, a więc za do-

brem drugiej jak i swojej własnej osoby. Dobro, przez to że jest wła-

snym dobrem, nie jest dobrem gorszym, niż to realizowane dla oso-

by drugiej.  

D. v. Hildebrand jak również R. Spaemann przeanalizowali ten 

problem na przykładzie dyskusji między F. Fenelonem a J. B. Bos-

suetem
141

. Fenelon słusznie protestował przeciw zamknięciu działa-

nia ludzkiego w ramach immanentnego dążenia do szczęścia. W 

swej koncepcji miłości czystej, bezinteresownej wpadł jednak w 

przeciwną skrajność odrzucając jakiekolwiek dobro własne. „Idea, 

że do istoty moralnego aktu należy to, by był on wolny od intereso-

wania się własnym szczęściem, by był on „amour pur” jest błędem 
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– pisze J. Seifert – równie ciężkim jak błąd immanentyzmu”
142

. 

Tego rodzaju idea „amour désintéressé” może implikować egzy-

stencjalny i etyczny nihilizm wobec własnej osoby. Fałszywym jest 

pogląd, że moralne działanie istotowo zakłada odrzucenie własnego 

dobra i szczęścia. Myśl o własnym dobru, szczęściu, nieśmiertelno-

ści i nagrodzie wiecznej jest podejrzana o ukryty egoizm i potrakto-

wana jako zaprzeczenie moralności. 

Taki indyferentyzm czy nihilizm wobec własnego dobra 

i szczęścia jest – zdaniem J. Seiferta – „nie tylko czymś nienatural-

nym, ale nawet niemoralnym, ponieważ okazujemy tu brak szacun-

ku dla moralnej doniosłości szczęścia i z uporem trwamy w dumnej 

samowystarczalności. Jesteśmy bowiem wyraźnie moralnie zobo-

wiązani, by dążyć do własnego szczęścia”
143

.”I nie ulega wątpliwo-

ści – pisze on dalej – że dla tego zobowiązującego dążenia odgrywa 

szczęście rolę motywującą”144
. 

Aby uchronić się jednak od zarzutu eudajmonizmu J. Seifert 

formułuje dość skomplikowaną odpowiedź: „nasze szczęście z 

pewnością nie jest pierwszoplanowym motywem moralnego dzia-

łania i o ile następuje ono w sposób konieczny po działaniu moral-

nym, to jest ono superabundantnym następstwem, bądź to jako 

wewnętrzny spokój, bądź też jako nagroda”
145

. Mimo pierwszo-

rzędnego naszego ukierunkowania na dobro, to jednak „moralnie 

działający – zaznacza omawiany autor – napełniony jest domaga-

niem zjednoczenia się z dobrem, z owymi dobrami, od których wy-

chodzi moralna powinność, a przede wszystkim z dobrem absolut-

nym ku któremu kieruje się ostatecznie każde moralne działanie”
146

. 

Ta dążność, którą Hildebrand opisał jako intentio unionis, a której 

                                                           
142 Seifert, Istota i motywacja moralnego działania, jw., s. 73. 
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145 Tamże. 
146 Tamże. 



110 

przykładem jest dążenie do zjednoczenia się z ukochaną osobą, roz-

ciąga się również osobę Boga. „I tak, jak miłosna tęsknota za osobą 
umiłowaną przepełniona jest tematyką uszczęśliwienia, która z owej 

jedności wyrasta, tak też temat własnego uszczęśliwienia obecny 

jest w całej pełni w tęsknocie za uczestnictwem i zjednoczeniem z 

tym, co „dobre”, z tym, co „absolutnie dobre”, która idzie w parze z 

działaniem moralnym”
147

. 

Oddanie się moralnej powinności i dobru, które nas uszczęśli-
wi, nie wymaga więc obojętności czy odrzucenia naszego szczęścia, 

lecz wprost przeciwnie, jesteśmy moralnie zobowiązani, by dążyć 
także do tego szczęścia i to szczęścia ostatecznego. To dążenie do 

szczęścia wyrasta z głębi oddania się dobru i samo prowadzi do 

potęgowania się tego oddania. Dążenie do szczęścia wyrasta z 

uczestnictwa w dobru. Uczestnictwo to złączone jest ze świadomo-

ścią, że „szczęście jest i powinno być nagrodą”148
. 

Motyw szczęścia w postępowaniu pojawia się w tym ujęciu 

w sposób uprawniony i na właściwym miejscu. Pierwszorzędnie 

powinienem motywować się dobrem (które ma być zrealizowane) i 

wypływającą z niego powinności, następnie tym, że chcę być moral-

nie dobry (moralną wartością mego działania) i tym, że przez ten 

czyn realizuje Boże wezwanie i oddaję cześć Bogu, by następnie 

włączyć w to dążenie do uczestnictwa w dobru to, co ono daje czyli 

szczęście, które z tego oddania i uczestnictwa pochodzi
149

. Jeśli 
więc przystępuję do działania ze świadomością, że stanowi ono 

„warunek mojego ostatecznego szczęścia, z którego nie można zre-

zygnować, i że takiego postępowania domaga się moje przeznacze-

nie do szczęścia, to szczęście porusza mnie w podporządkowanym, 
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a przecież nie podlegającym rezygnacji miejscu w moim działa-

niu”
150

. 

Mimo takiego stanowiska J. Seifert raz akcentuje niezbywal-

ność motywowania się szczęściem innym razem konieczność rezy-

gnacji ze szczęścia. „Nawet w stosunku do ostatecznego szczęścia – 

pisze on – nie powinniśmy być tak nastawieni na jego posiadanie, 

byśmy nie byli gotowi z niego zrezygnować, gdyby to było zobo-

wiązujące z racji dobra w sobie”
151

. To znów gdzie indziej dodaje, 

że nie powinniśmy rezygnować bez uzasadnionej racji. Odrzuca 

więc możliwość „absolutnej rezygnacji” z własnego szczęścia, a to 

dlatego, że taka rezygnacja „nie jest do pogodzenia z konieczno-

ściową istotą relacji między moralnością a szczęściem”
152

.  

Z tych różnych wypowiedzi, najtrafniejszą tezą wydaje się być 
stwierdzenie, że „rezygnacja z własnego szczęścia podważałaby 

nasze oddanie się dla dobra samego w sobie, bowiem uporządko-

wane pragnienie szczęścia w sensie meta-odpowiedzi na wartość, 
pogłębia zdolność oddania się i stąd należy je potraktować jako 

nierezygnowalne”
153

.  

To podmiotowe podejście do związku moralność – szczęście 

jest wyraźnie pogłębione w etyce D. v. Hildebranda od strony 

przedmiotowej przez wyodrębnienie przez niego dóbr uszczęśliwia-

jących. 

 

2.3.2. Dobra uszczęśliwiające 

Poprzednio było już powiedziane, że w porównaniu z etyką 
M. Schelera D. v. Hildebrand wyodrębnia i przypisuje ważną rolę 
w moralności obiektywnym dobrom dla osoby (objektive Güter für 
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die Person). Dobra te ustawia hierarchicznie. Najwyższym obiek-

tywnym dobrem dla osoby jest bycie nosicielem wartości, co można 

wyrazić określeniem upodobniania się do Boga (similitudo Dei). Na 

drugim miejscu są dobra przynoszące człowiekowi prawdziwe 

szczęście (echtes Glück) czyli uszczęśliwiające (fruenda, die glücks-
pendenden Güter), aż do zjednoczenia z Bogiem. W dalszej kolej-

ności są dobra użyteczne (nützliche Güter) a na końcu – dobra przy-

jemne (angenehme)154. 
„Similitudo Dei jest niezbędnym obiektywnym dobrem dla 

osoby i jest ono warunkiem dla visio beatifica, która jest nierozłącz-

nie z tym związana”
155

. Z punktu widzenia obiektywnego dobra dla 

osoby, to właśnie visio beatifica jest najwyższym celem. Z punktu 

widzenia wartości jako takiej, przeciwnie to właśnie similitudo Dei 
stanowi najwyższy punkt wszystkiego, co człowiek jako nosiciel 

moralno-religijnych wartości może osiągnąć i przez co oddać naj-

wyższą cześć Bogu”
156

. Z tego względu similitudo Dei, świętość 
człowieka przyjmuje Hildebrand jako finis primarius ultimus, nato-

miast visio beatifica, szczęśliwość jako finis secundarius ultimus. 
Przy czym zarówno nasza świętość, czy szczęśliwość nie mogą być 
pierwszym motywem czynu, ale są one następstwem realizacji miło-

ści do Boga i innych osób.  

Można więc pytać, czy dążenie do osiągnięcia dóbr uszczęśli-
wiających, do własnego szczęścia jest moralnie uprawnione czy 

nie. Hildebrand przeciwstawia się tu jego zdaniem dwom skrajno-

ściom. Moje własne szczęście wieczne czy szczęście doczesne nie 

może się stać pierwszym motywem działania. Mam się kierować 
odpowiedzią na moralnie doniosłe wartości. Przy czym pierwszeń-
stwo to nie wyklucza następnych motywów. Kierowanie się bowiem 

wezwaniem moralnie doniosłych wartości, czy np. miłością do Boga 
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czy do drugiej osoby, nie wymaga rezygnacji z siebie w sensie 

wzgardy dobrem mojej osoby. Takie pojęcie samoporzucenia siebie 

dla wartości, samoporzucenia siebie w miłości bliźniego czy Boga, 

w którym byłoby absolutne zignorowanie dobra mojej osoby i mo-

jego szczęścia jest błędne. F. Fenelona teza o amour desinteresse jest 

błędna. Miłość jest odpowiedzią na wartość. Miłość Boga i bliźnie-

go nie tylko nie przekreśla mojego szczęścia, ale właśnie wprost 

przeciwnie, mnie uszczęśliwia. „Tęsknota za zbawieniem wiecznym 

i wieczną wspólnotą miłości z Bogiem jest nierozłącznie związana z 

miłością Boga i to w ten sposób, że im jest ona większa, tym więk-

sza jest miłość do Boga”
157

. Dopatrywanie się egoizmu w naszym 

dążeniu do zbawienia jest całkowitym nieporozumieniem. „Zainte-
reso-wanie się naszym wiecznym zbawieniem nie tylko nie jest 

czymś egoistycznym, czy też tylko czymś bez zarzutu, czymś mo-

ralnie dozwolonym, jak się to dzieje z dążeniem do obiektywnych 

dóbr dla osoby w obszarze tego co przyjemne, lecz jest czym więcej, 

a mianowicie nosicielem wysokiej wartości moralnej i stąd jest ono 

moralnie obligatoryjne”
158

. Nawet tęsknota za ziemskim szczę-
ściem nie jest czymś egoistycznym, lecz czymś właściwym naturze 

ludzkiej
159

. Gdyby jej brakło, człowiek przestaje być sobą, przestaje 

być tym, kim jest. 

Dążenie i zabieganie o dobra uszczęśliwiające (glück-
spenenden Gütern) nie tylko jest moralnie bez zarzutu, ale jest nosi-

cielem moralnej wartości. Tęsknota za tą uszczęśliwiającą jednością 
(frui) może być nosicielem wysokiej personalnej wartości. „To, jak 

ktoś intensywnie tęskni za tym, co piękne, pełne wartości, wspania-

łe, będące głębszym dobrem (tiefen Gütern), to, jak jest on zdolny by 

być uszczęśliwiony, by przede wszystkim dostrzec porządek dóbr i 

wyższe jakościowo upragnione szczęście – ma olbrzymi wpływ na 
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duchową otwartość (die envergure, geistige Spannweite), głębię i 

szlachetność tego człowieka”
160

. 

Dążenie do radości pochodzących z tych dóbr (nach dem frui 
dieser Güter), czy też wprost do samej radości jako takiej (das frui), 
jeśli jest dokonywane z pozycji takiej odpowiedzi na wartość jaką 
jest np. wdzięczność (von Dankbarkeit), nie jest tylko moralnie do-

zwolone, ale jest nosicielem moralnej wartości.  

Konieczne jest przy tym uwzględnienie hierarchii dóbr uszczę-
śliwiających, czy też hierarchii uszczęśliwienia. W imię tej hierarchii 

radości czy szczęścia, winniśmy być gotowi zrezygnować z dozna-

wania, delektowania się takim ziemskim szczęściem (auf alles frui 
von irdischem Glück), które groziłoby utratą naszego wiecznego 

zbawienia. Podobnie jak przy dobrach przyjemnościowych, dążenie 

do nich o tyle było uprawnione, o ile nie wchodziło w konflikt z 

dobrami wyższymi np. naszym zdrowiem, tak również delektowanie 

się tym, co nas uszczęśliwia (frui), jest uprawnione, o ile nie wcho-

dzi w konflikt z wyższymi wartościami. Na szczycie bowiem hierar-

chii dóbr uszczęśliwiających (delectabilia) jest wieczne zbawienie 

jako visio beatifica. Jeśliby zdobycie jakiejś przyjemności czy delek-

tacji (frui) dobrami uszczęśliwiającymi wprowadzało zło moralne, 

lub uwłaczało Bogu, to winniśmy z niego zrezygnować. Zakaz czy-

nienia moralnego zła czy obrażania Boga posiada absolutne pierw-

szeństwo (absolute Vorrang) przed naszym dążeniem do ziemskiego 

szczęścia. Dopiero spełnienie tych warunków sprawia, że dążenie do 

delektowania się dobrami uszczęśliwiającymi jest moralnie upraw-

nione.  

Osoba winna więc w swej zasadniczej postawie (Grundhal-
tung) chcieć czynić to, co moralnie słuszne i to, co nie obraża Boga i 

przez to określić uprawnione szukanie dóbr uszczęśliwiających. 

Zdobywanie wartości moralnych (sittlichen Werte und Tugenden) 
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czy cnót, w tym sensie jako przynoszących nam radość i szczęście 

jest usprawiedliwione jedynie z pozycji odpowiedzi na wartość (un-
ter dem Gesichtspunkt der Wertantwort). Ubogacenie się tymi war-

tościami, cnotami (świętość, similitudo Dei) ma oczywiście znacze-

nie dla naszego wiecznego szczęścia (ewige Seligkeit). W etyce św. 

Tomasza mówiło się, że jest środkiem do celu ostatecznego, szczę-
ścia. Lepiej jest jednak – zdaniem Hildebranda – powiedzieć, że jest 

warunkiem (Voraussetzung) tego zbawienia, szczęścia.  

Jak już było wspomniane, nasze uszczęśliwienie związane jest 

z hierarchią dóbr. Dwie najwyższe grupy obiektywnych dóbr dla 

osoby, czyli bycie wyposażonym (nosicielem) wartości, bycie 

uszczęśliwionym pewnymi posiadanymi dobrami, jest wyżej w hie-

rarchii niż dobra elementarne: użyteczne i przyjemne. Wyższość 
uszczęśliwienia przez dobra zależy więc od hierarchicznie wyższej 

wartości, które te dobra ucieleśniają. Związane jest to zarówno z 

hierarchią jakościową wartości, jak i ilościowo-jakościową, czyli 

hierarchią w ramach tej samej rodziny wartości (Wertfamilie), np. w 

ramach wartości intelektualnych też zachodzi hierarchia tego same-

go typu wartości. Ze względu na cielesno-duchową strukturę czło-

wieka dobra elementarne narzucają nam się jako konieczne, nieo-

dzowne. Pożywienie, mieszkanie – narzucają się człowiekowi jako 

dobra niezbędne. Bez nich człowiek nie może istnieć, gdyż jest 

również istotą biologiczną. Ta konieczność, czy niezbędność tych 

dóbr sprawia, że musimy o nie przede wszystkim zabiegać. Nie zna-

czy to, że w hierarchii stają się one tymi dobrami, które nas najpeł-

niej uszczęśliwiają. 
Wśród pierwszej grupy obiektywnych dóbr dla osoby, istnieje 

hierarchia jakościowa i ilościowo-jakościowa taka jak wśród warto-

ści. Tak więc: życie w prawdzie czy w duchowej głębi jest wyższym 

obiektywnym dobrem dla osoby niż jej intelektualna bystrość czy 

przenikliwość. Posiadanie talentu artystycznego jest czymś wyż-
szym niż posiadanie zdolności matematycznych czy technicznych. 
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Podobnie możemy wskazywać na pewną hierarchię w posiadaniu 

wartości moralnych. Wspaniałomyślność, pokora , dobroć są czymś 
wyższym niż bycie godnym zaufania czy szacunku

161
. 

Przy pierwszym typie obiektywnych dóbr dla osoby, wzgląd na 

wartość i stosowną do niej odpowiedź na wartość ma pierwszeństwo 

przed momentem dobra dla mnie. Stąd też miłość do drugiej osoby, 

do Boga ma pierwszeństwo przed tym, co ja będę miał z tego. 

Przy drugiego typu obiektywnych dobrach dla osoby, wzgląd 

na to, co jest dobrem dla mnie, jest rozważany jako pierwszorzędny 

i stąd dobra te nazywamy uszczęśliwiającymi (fruenda). Uszczęśli-
wienie to jednak zależne jest od rangi wartości. Jeśli więc ktoś słu-

cha pięknego dzieła muzycznego, które to słuchanie przynosi mu 

wielką radość stosowną do wysokich w hierarchii wartości arty-

stycznych, to ta delektacja jest wyższa niż np. słuchanie jakiegoś 
muzycznego huku, niewydarzonych artystycznie utworów. Podobnie 

głęboka odwzajemniona miłość jest większym obiektywnie uszczę-
śliwiającym dobrem, niż znajomość z jakimś interesującym czło-

wiekiem. 

Obok obiektywnego uszczęśliwienia (objektive Beglückung) 
odgrywają też rolę czynniki subiektywne. Chodzi tu o pewne su-

biektywne warunki, które muszą być spełnione, aby można mówić 
o uszczęśliwieniu, szczególnie przez dobra w hierarchii niższe (ir-
dische fruenda). Chodzi o zdolność i głębię przyjęcia tego, co 

uszczęśliwiające. Np. jeśli ktoś nie ma słuchu muzycznego, nie bę-
dzie mógł przeżyć uszczęśliwienia płynącego ze słuchania pięknej 

muzyki. Jest to niemożliwe. Niezależnie od fizycznych czy psy-

chicznych wymogów, winny być również spełnione pewne warunki 

osobowe.  

Są to warunki dania obiektywnej odpowiedzi na wartość. „Ja 

pyszne, pożądliwe” nie jest zdolne do dania właściwej odpowiedzi 
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na wartość i stąd nie jest zdolne do tego, by przeżyć uszczęśliwiają-
cy moment posiadania wartości. Dopiero „ja miłujące”, czyli otwar-

te na wartości jako takie, dające im adekwatną odpowiedź, jest 

zdolne przeżyć również moment uszczęśliwienia tymi wartościami. 

To stawia osobie pewne wymagania w poznawaniu, w dawaniu 

odpowiedzi na wartość, w moralnym kształtowaniu siebie, by oddać 
sprawiedliwość wartościom w ich hierarchii. Głębia tej odpowiedzi 

zależy więc od pewnych osobowych, moralnych cech osoby. 

Hildebrand wymienia trzy źródła uszczęśliwienia osoby (der 
Beglückung): a) istnienie dóbr, b) bycie afektywnie poruszonym 

przez dobra (das Affiziertwerden), c) przeżycie afektywnej odpowie-

dzi na wartość (affektiver Wertantworten)162
.  

W szerokim znaczeniu uszczęśliwia nas istnienie każdego do-

bra, które poznajemy i na które dajemy odpowiedź. Kiedy podzi-

wiamy np. jakiegoś artystę, to z tym podziwem złączona jest niero-

zerwalnie specyficzna radość z istnienia tego, kogo podziwiamy. To, 

co ucieleśnia pełnię jakieś wartości „zawsze jest napełniające nas 

radością i szczęściem (ist immmer erfreulich und beglückend)163. 
Nie tylko stwierdzamy, że dana wartość istnieje, ale cieszymy się z 

niej, odpowiadamy wobec niej „dobrze, że jest”, właśnie „powinna 

istnieć”.  

Obok samego uszczęśliwiającego nas istnienia wartości, może 

zachodzić coś więcej, a mianowicie bycie efektywnie poruszonym 

przez wartość (das Affiziert-Werden). „Bycie afektywnie poruszo-
nym przez piękno, głębię, wielkość, szlachetność, dobroć itp. jest 
właśnie jednym z podstawowych źródeł prawdziwego szczęścia 
(eine der Hauptquellen des wahren Glückes)”164

. To delektowanie 

się wartością (Delekta-bilität), ujawnia swoje pełne znaczenie dla 

nas i staje się podstawą dla głębokiej radości (tiefe fruitio). To wła-
                                                           

162 Hildebrand, Das Wesen der Liebie, jw., s. 296nn. 
163 Tamże, s. 297. 
164 Tamże. 
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śnie właściwa, adekwatna, afektywna odpowiedź na wartość zakła-
da afektywne bycie poruszonym przez nią, i stąd sprawia, że odpo-

wiedzi takie są dla nas uszczęśliwiające.  

Oprócz tego źródła uszczęśliwienia, należy zauważyć, że nie-

które afektywne odpowiedzi na wartość, same z siebie niosą nam 

uszczęśliwienie. Np. w podziwie (Begeisterung), wychodzimy poza 

siebie (Aus sich-Heraustreten, über-sich-Hinaus-wachsen, Sich-
geben-Können), jest to wyzwalający wzlot naszej duszy, wyniesienie 

i wyzwalanie się naszej osoby. I taka czysta transcendencja wzlotu 

jest – zdaniem Hildebranda – też uszczęśliwiająca. 

 

2.3.3. Człowiek świadomie chcący być moralnie dobrym  

W rozdziale XIX-tym swej Christian Ethics Hildebrand anali-

zuje różnice między moralnie świadomymi osobami i moralnie nie-

świadomymi (morally conscious and morally unconscious per-
sons)165.  

U człowieka moralnie świadomego mamy do czynienia 

z czystą (inaczej z ponadaktualną) (a pure value response, the su-
peractual will) odpowiedzią wobec świata wartości, którą jest gene-

ralna wola bycia moralnie dobrym (the general will to be morally 
good)166

. Nie chodzi przy tym jego zdaniem o nieświadome dążenie 

do swej doskonałości (unconscious striving for self-perfection), jakie 

przywoływane jest w klasycznej filozofii twierdzącej, że każdy byt 

dąży do swego dobra, do doskonalenia siebie. W przeciwieństwie do 

tej teleologicznej, nieświadomej tendencji bytu do swej doskonało-

ści, chodzi tu o świadome chcenie bycia moralnie dobrym. 

Nie chodzi tu o naiwną (naive), ogólną tendencję bycia moral-

nie dobrym
167

. Człowiek o dobrym charakterze, może spontanicznie 

                                                           
165 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 265. 
166 Tamże, s. 257. 
167 Tamże, s. 266. 
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czynić dobro. Czynienie tego dobra jest jednak przypadkowe, nie 

wynika ono z odpowiedzi wobec niezbywalnej powagi, majestatu 

moralnych wartości. W swej naturalnej antypatii wobec tego, co 

niemoralne, człowiek ten nie lubi uchodzić za głupiego czy złego. 

„Nie ma tu nic z bezwarunkowej gotowości i gorliwości (uncondi-
tioned readiness and eagerness), występującej w przypadku moral-

nie świadomego człowieka, dostosowania się do tego, co jest obiek-

tywnie moralne i uniknięcia tego, co obiektywnie jest niemoral-

ne”
168

. Postępowanie jest tu wynikiem teleologicznej tendencji cha-

rakteru tego człowieka. 

Po drugie nie chodzi tu też jedynie o ogólną intencję pozostania 

w zgodności z ideałami moralnymi danej wspólnoty czy społeczno-

ści
169

. Podstawą tego jest pragnienie szacunku ze strony społeczno-

ści, w której się żyje. To właśnie konwencjonalne obyczaje oraz 

własna pycha, by uchodzić za obywatela lojalnego, godnego sza-

cunku ze strony danej społeczności, powodują, że brak jest u takiego 

człowieka świadomego widzenia wartości moralnych jako takich. 

Nie ma u niego świadomej odpowiedzi na wartości moralne, a tym 

bardziej świadomej, ponadaktualnej woli bycia moralnie dobrym. 

Człowiek moralnie nieświadomy, idąc za inspiracjami swego 

charakteru, może być poruszony przez wiele wartości. Może on 

nawet na zewnątrz dokonywać czynów obiektywnie moralnie do-

brych. Z tym, że nie dzieje się to dzięki uchwyceniu moralnej donio-

słości (the moral significance) czy też jego woli, by postępować 
moralnie słusznie (his will to act morally right), lecz to, co moralne, 

pojawia się tu przypadkowo (an accidental character), przy okazji 

zaangażowania się w realizację innych, niższych hierarchicznie war-

tości. Nawet ryzykując swoim życiem, by ratować czyjeś, człowiek 

ten nie dokonuje tego ze względu na właściwą odpowiedź wobec 

                                                           
168 Tamże, s. 267. 
169 Tamże. 
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wartości doniosłych moralnie, lecz np. dla pokazania swej fizycznej 

sprawności, czy dla przewidywanych zysków.  

Nie cieszy się on ze zrealizowania wezwania moralnego 

i uratowania osoby jako takiej, gdyż jego czyn nie jest kierowany 

zrozumieniem moralnej walentności (moral relevance) moralnego 

wezwania, moralnej doniosłości (moral significance) odpowiedzi na 

wartość, a tym bardziej brak jest ponadaktualnej woli by postępować 
moralnie. 

Człowiek taki nie widzi różnicy między wartościami ważnymi 

moralnie (morally relevant) i nie posiadającymi moralnej ważności 

(morally irrelevant). Szczególnie brak świadomości moralnej donio-

słości (moral significance) ujawnia się u osób, które nie tylko nie 

interesują się problemami moralnymi, ale wstydzą się jakiegokol-

wiek zainteresowania w tym względzie.  

Tym, co istotnie różni człowieka nieświadomego moralnie od 

moralnie świadomego, jest to, że „zaangażowanie pierwszego doty-

czy wprawdzie wartości realizowanego stanu rzeczy, ale nie moral-

nej wartości własnego czynu, człowiek zaś świadomy motywowa-
ny jest także przez moralną wartość własnego czynu”

170
. To 

właśnie moralna wartość naszego czynu, dlatego, że jest wartością 
moralną, w odróżnieniu od pozamoralnych czy jedynie moralnie 

doniosłych wartości jakiegoś stanu rzeczy, wprowadza moment 

kategoryczności. Dlatego człowiek nieświadomy moralnej wartości 

własnego czynu nie przeżywa kategorycznego, moralnego wezwa-

nia. Człowiek świadomy tej wartości wie, co bezwzględnie powi-

nien uczynić. Tak więc „chcę czynić dobro” dopiero w stwierdzeniu 

„chcę być dobrym” przybiera swą specyfikację kategoryczności.  

Przez takie zaakcentowanie świadomości wartości moralnej 

własnego czynu Hildebrand nie tylko chce przezwyciężyć w tym 

względzie stanowisko Kanta, ale zmodyfikować również stanowi-

                                                           
170 Seifert, Istota i motywacja moralnego działania, jw., s. 59. 
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sko Schelera
171

. Jego zdaniem, Scheler był zbyt mocno pod wpły-

wem Kanta i dlatego odrzucał jakiekolwiek zainteresowanie się w 

moralności własnym dobrem
172

. Tymczasem zainteresowanie się 
własnym dobrem, nie musi być egoistyczną koncentracją na sobie, 

zaspokojeniem swojej pychy czy chęci pochwalenia się tym co do-

brego zrobiono, ale może być odpowiedzią na wartość, której czyn 

jest nosicielem. Pochodzące stąd wezwanie do urzeczywistnienia 

moralnych wartości, jest obiektywnym wezwaniem, idącym poza 

egotyczne zwrócenie do siebie, domagającym się podporządkowa-

nia działającego dla samej wartości i do tego wartości moralnej. 

„Zainteresowanie się moralną wartością własnego działania – pisze 

J. Seifert – wcale nie musi być faryzejskim krążeniem wokół siebie i 

gloryfikowaniem siebie samego, lecz raczej odpowiedzialnym zaję-
ciem postawy, w której moralna wartość chciana jest ze względu 

na jej szczególną, wewnętrzną cenność, przez którą przewyższa 

ona każdą wartość pozamoralnego działania. Postawę, w której nie 

dąży się do o wiele wyższej wartości własnego zaangażowania się 
(np. w wypadku ratowania życia), a tylko do leżącej po stronie 

przedmiotu wartości ludzkiego życia, należy określić jako wybitnie 

nierzeczową”173
. Jest więc możliwe, choć nie pierwszoplanowe, to 

jednak niezbędne zauważenie wartości moralnej czynu, nie jako 

czegoś, „co nas zdobi”, ale co jest „obiektywnym zadaniem”, i to 

zadaniem niezbędnym
174

. Świadomość, że jesteśmy wezwani urze-

czywistniać wartości moralne, nie przekreśla przedmoralnej warto-

ści jakiegoś stanu rzeczy, ale wprost przeciwnie włącza ją we wznio-

słe, niepozbywalne zadania człowieka. Mimo, że motywacja warto-

ściowym stanem rzeczy jest pierwsza, a dalej dołącza się do niej 

nadbudowana na tym powinność, to jednak umotywowanie przez 
                                                           

171 Tamże, s. 60. 
172 Scheler, Der Formalismus..., jw., s. 49. 
173 Seifert, Istota i motywacja moralnego działania, jw., s. 62. 
174 Tamże, s. 61. 
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moralną wartość zaangażowania następuje nierozdzielnie i bez-

pośrednio po ujęciu moralnej powinności i odpowiedzi na tę powin-

ność175
. Motywowanie to, przez swą cechę kategoryczności, ma „tę 

samą rangę pierwszeństwa w stosunku do umotywowania przez 

ważność realizowanego stanu rzeczy”
176

. Ze względy na ten priory-

tet, wartość czynu należy – zdaniem J. Seiferta – „uznać w pełni za 
rozstrzygający element świadomości moralnej”

177
.  

 

2.3.4. Tua res agitur a amour désintéressé 

Hildebrand, krytykując etykę odwołującą się do immanentnych 

dążeń człowieka do dobra, przeciwstawia jej transcendentny zwią-
zek z wartościami. Transcendencję człowieka przeciwstawia jego 

immanencji. Czysta transcendencja, ujawniająca się w odpowiedzi 

na wartość, znajduje swój najwyższy wyraz, w czystym oddaniu się 
moralnej doniosłości samej w sobie (in der reinen Hingabe an den 
sittlich bedeutsamen Wert in sich)178. Czyste oddanie się, to samopo-

rzucenie siebie, zatrata dla wartości moralnie doniosłej. Tak rozu-

miana transcendencja sugeruje, że w naszym bezwarunkowym nie-

jako ślepym pójściu za wartością moralnie doniosłą nie możemy 

brać pod uwagę nas samych i tego, co dobre dla nas, gdyż taki zwrot 

ku sobie, zainteresowanie się swoim dobrem, zmienia nasze odnie-

sienie do wartości na odniesienie egoistyczne: eudajmonistyczne, 

utylitarystyczne czy hedonistyczne. W imię więc czystej transcen-

dencji, w której wartość moralnie doniosła jest decydująca, należa-

łoby wykluczyć, tak jak to uczynił Kant, wszelkie zainteresowanie 

się dobrem dla mnie.  

                                                           
175 Tamże, s. 63. 
176 Tamże. 
177 Tamże, s. 62. 
178 Hildebrand, Das Wesen der Liebe, jw., s. 274. 
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Hildebrand zauważa jednak, że w powyższej analizie moralne-

go działania pominięto istotny moment mojego losu i dramatu, który 

się w tym czynie rozgrywa. Należy go więc wyraźnie wydobyć. 
Prawdą jest, że w konkretnej sytuacji moralnej, np. gdy ktoś znajdu-

je się w niebezpieczeństwie, gdy można zapobiec niesprawiedliwo-

ści, gdy ktoś jest zmuszany do zła, i potrafi się temu przeciwstawić, 
kierowane jest do nas wezwanie (Ruf) moralnie doniosłej wartości 

(sittlich bedeutsame Wert), które ujawnia się jako apel do naszego 

sumienia i jako moralne zobowiązanie. Okazuje się, że wezwanie to 

zawiera zarówno po pierwsze – element oddania się człowieka dla 
wartości, a po drugie – element „tua res agitur”, czyli tego, że 

moja sprawa, mój dramat również rozgrywa się w tym czynie
179

. 

Rozgrywa się on we mnie w sposób najbardziej intymny i osobowy. 

Jest to wyjątkowe doświadczenie siebie, swego losu. „Najwyższa 

obiektywność zderza się tutaj we mnie z najwyższą subiektywno-

ścią. Można powiedzieć, że w fakcie „Tua res agitur” ujawnia się 
najbardziej dramatyczne wydarzenie mojego życia”

180
. Kieruje się 

ono do mnie, wychodząc od tego, co samo w sobie wartościowe, by 

poprzez wciągnięcie w grę mojego losu, ujawnić się jako katego-

ryczne moralne zobowiązanie. Zobowiązanie to bowiem ostatecznie 

okazuje się wezwaniem kierowanym do mnie przez Boga (im letzten 
der Ruf Gottes an mich). To, czy go przyjmę czy odrzucę, wpisuje 

się w moje życie. W moralnym wezwaniu idącym poprzez apel do 

mojego sumienia, ujawnia się równocześnie również kwestia moje-

go własnego zbawienia (die Frage meines ewigen Heils)181
. W grę 

wchodzi tu nie tylko jakieś dobro uczynione dla kogoś, ale równo-

cześnie moje wieczne zbawienie (mein eigenes Heil). To, co moral-

ne, ujawnia to, co wieczne i stąd możliwe jest powiedzenie Sokrate-

sa: „gorzej jest czynić niesprawiedliwość, niż ją cierpieć”. 
                                                           

179 Tamże, s. 275. 
180 Tamże. 
181 Tamże. 
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Hildebrand dostrzegał więc bardziej niż Scheler, że wezwanie 

moralnie doniosłej wartości ujawnia swą kategoryczność dopiero 

wtedy, kiedy „tua res agitur”, czyli wtedy, kiedy mój los wchodzi w 

grę, kiedy mogę być obciążony winą, kiedy mogę utracić zbawienie. 

Nie zapomina przy tym o Kanta zarzucie egoizmu, czy Schelera – 

faryzeizmu. Aby uniknąć możliwości potraktowania czynu i reali-

zowanych w nim moralnie doniosłych wartości jako środków (nur 
als ein Mittel) dla mojego dobra, dla mojego zbawienia, decyduje się 
on akcentować wartości moralnie doniosłe stanów rzeczy, jako 

pierwszą podstawę kategorycznych zobowiązań moralnych. Stąd w 

tego typu redukcjonizmie powinności moralnej do wartości stanów 

rzeczy, ciągle powtarza on, że moralnie doniosłe wartości są pod-

stawowym motywem, a dobro moje, moje zbawienia włącza się w 

tą motywację. Traktuje on więc moment mojego losu (das Schick-
salhafte), jako promieniowanie majestatu tego, co moralne (eine 
Ausstrahlung der Majestät des Sittlichen)182

.  

Takie postawienie sprawy nie przekreśla rozróżnienia tych 

dwóch elementów. Mamy bowiem obok naszego skierowania się do 

tego, co jest po stronie przedmiotu, czyli obok czystego oddania się 
dla urzeczywistnieniu wartościowego stanu rzeczy (objektzuge-
wandte Bewegung der reinen Hingabe), przeciwne skierowanie (die 
Gegenbwegung), które wywodzi się w nas z tego, co jest dla nas 

moralnie doniosłym dobrem, (von dem sittlich bedeutsamen Gut 
ausgeht). Razem z pierwszym skierowaniem włącza się jako nieo-

dzowne drugie i aktualizuje najgłębszą egzystencjalna sferę mojego 

życia
183

. 

Odrzucenie tego drugiego momentu w twierdzeniach, że w rea-

lizacji jakiegoś przedmiotowego dobra, w miłości bliźniego całko-

wicie powinniśmy nie interesować się swoim własnym życiem czy 

                                                           
182 Tamże. 
183 Tamże, s. 276.  
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dobrem (ein Desinteressement am Eigenleben) – jest budowaniem 

błędnej etyki bezinteresownej. Można to pokazać – zaznacza Hilde-

brand – na przykładzie takich typów ludzi jak urzędnik, który cał-

kowicie oddał się jedynie swoich obowiązkom i nie interesuje się w 

ogóle obiektywnym dobrem dla siebie, czy też lojalny obywatel, 

który całkowicie poświęcił się państwu, nie zwracając uwagi na 

swoje życie, swoje dobro, czy swoje szczęście. Urzędnik taki, czy 

lojalny obywatel, nie dostrzega faktu „Tua res agitur”. Poświęcony 

całkowicie dobru realizowanemu przez swoją funkcję, jest wygod-

nym funkcjonariuszem dla urzędu czy totalitarnego państwa. W tym 

nihilizmie względem swojego własnego dobra dla osoby, jest ła-

twym narzędziem do wykorzystania przez legalistyczne i totalitarne 

państwo. Sam bowiem potraktował się apersonalnie, albowiem od-

rzucił w sobie fakt „Tura res agitur”, czyli to, że w moralności włą-
czone jest nieoddzielnie jego życie, los i szczęście.  

Miłości bliźniego, czy nawet miłości Boga, nie można też po-

jąć, jako zniszczenia swego życia i swego szczęścia. Jeśli w naszym 

oddaniu się umiłowanej osobie, czy Bogu, odrzucilibyśmy to, co 

stanowi obiektywne dobro dla mnie (objektyven Gut für mich) np. 

moje życie, moje uszczęśliwienie z jedności z ukochaną osobą, czy 

z Bogiem (intentio unionis, unio mit Gott in der visio beatifica) 
twierdząc, że w mojej miłości, oddaniu się dla kogoś, nie chodzi o 

mnie, gdyż ja w związku z tą miłością nie mam żadnych życzeń i 
żadnych nadziei, wszystko mi jedno, co się ze mną stanie, nie zależy 

mi na szczęściu, które mogłyby posiąść w takiej jedności – to wtedy 

jestem w apersonalnej postawie wobec siebie (Depersonalisierung), 
staję na stanowisku nihilizmu względem własnej osoby

184
. 

                                                           
184 Tamże, s. 284, 285. 
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ROZDZIAŁ 3 
EUDAJMONIZM A NORMA MORALNOŚCI 

3.1. CEL OSTATECZNY, POŻĄDANIE NATURALNE 
W ETYCE ŚW. TOMASZA 

3.1.1. Struktura etyki św. Tomasza 

Św. Tomasz poświęcił problematyce etycznej głównie drugą 
część Sumy teologicznej, podzielonej na dwie podczęści I–II i II–II. 

Ta część tego dzieła umieszczona jest pomiędzy filozoficzno-

teologiczną koncepcją Boga Stwórcy i Rządcy stworzenia, a teologią 
zbawienia. Uchodzi ona za główne i najbardziej miarodajne źródło 

do poznania doktryny moralnej Akwinaty
1
. Inne prace takie jak: 

Komentarz do IV Ksiąg Sentencji Piotra Lombarda (Scriptum super 
Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi) i Komentarz do Etyki 
Arystotelesa, czy też niektóre rozprawy z Zagadnień dyskutowanych 

(Quaestiones disputatae) są jedynie pomocnicze. 

Ponieważ etyka św. Tomasza umieszczona jest w dziele zatytu-

łowanym przez samego autora jako księga teologiczna, gdzie my-

ślenie teologiczne i filozoficzne przeplatają się ze sobą, dlatego też 
niektórzy badacze jego myśli (J. Maritain, W. Kluxen, R. A. Gautier, 

L. Hödl), wypowiadają się też, że Tomasz „nie jest twórcą systemu 

filozofii moralności, ale systemu teologii moralnej, w której wystę-
pują luźne idee filozoficzne nie dające się złożyć w zwartą i cało-

ściowo ujętą teorię filozoficzno-etyczną”2
.  

                                                           
1 T. Ślipko, W poszukiwaniu „prawdziwego” Tomasza. Wstępny zarys współcze-

snych badań nad etyką św. Tomasza, (w druku), s. 1. 
2 T. Ślipko, Etyka św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych badań, SPhCh 

26(1990) nr 2, s. 92. 
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Przeciw tej opinii trzeba stwierdzić, że Tomasz w samej Sumie 
teologicznej3 rozróżnił wyraźnie wiedzę, której źródłem jest Obja-

wienie, od wiedzy zdobytej w oparciu o naturalny rozum. Z auto-

nomii tych źródeł nie wyciągał on wniosku, że wiara i wiedza, łaska 

i natura wzajemnie się znoszą. Stąd jego zaufanie do poznania ro-

zumowego i do porządku naturalnego, który możemy poznać. W 

tym względzie jego związek z Arystotelesem ujawnia się nie tylko w 

metafizyce, ale i w etyce
4
. Można więc stwierdzić, że w Sumie teo-

logicznej obok teologii mamy filozofię Boga, filozofię człowieka i 

filozofię moralności
5
. „Świadomość autonomii każdej z tych dyscy-

plin i ich częściowej od siebie niezależności występuje w tekstach 

św. Tomasza zupełnie wyraźnie i nie może być negowana w imię 
afirmacji jednej strony ze szkodą dla drugiej”

6
. Historyczne badania 

nad myślą Akwinaty (M. Wittmann, O. Lottin, J. Leclercq)
7
 wykazu-

ją przekonywująco, nie przekreślając jego oryginalnego wkładu w 

metafizykę, w jakim stopniu jego filozofia jest pod wpływem Ary-

stotelesa w czym nawiązywał on do św. Augustyna czy neoplatoni-

ków, stoików, myślicieli wczesnego Średniowiecza.  

Św. Tomasz, przed traktatami etycznymi I-II części Sumy teo-
logicznej już w I części tego dzieła, w kwestii 5-ej zatytułowanej: De 
bono in communi, opracował metafizyczną koncepcją dobra. Tam 

właśnie Arystotelesa określenie dobra jako celu wszelkiego dążenia
8
 

wyraził on w łacińskim sformułowaniu: „Bonum est quod omnia 

                                                           
3 Św. Tomasz, STh I q. 1 a. 1 ad 2. 
4 Ślipko, Etyka św. Tomasza z Akwinu..., jw., s. 92. 
5 Tamże. 
6 Tamże. 
7 M. Wittmann, Die Ethik des hl. Tomas von Aquin, jw.; O. Lottin, Psychologie et 

morale au XII et XIII sičcles, t. VI, Louvain-Gembloux 1948-1960; J. Leclercq, La philo-
sophie morale de Saint Thomas devant la pensée contemporaine, Louvain-Paris 1955. 

8 Arystoteles, EN I 1094 a 1nn. 
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apppetunt”; „Dobro oznacza to, czego wszyscy pożądają [i ku cze-

mu dążą], a to właśnie znaczy tyle, co: być celem”
9
. 

Na teleologizm etyki Tomasza wskazuje sam układ traktatów 

I-II części Sumy teologicznej poświęconej etyce. Na pierwszym 

miejscu umieszcza on traktat o celu ostatecznym (szczęściu) czło-

wieka (De fine ultimo hominis). Przez określenie tego celu i jego roli 

etyka Tomasza u swych podstaw staje się teorią celu ostatecznego, 

eudajmonologią. Po nim następuje traktat o czynach ludzkich (De 
actibus hominis), w którym rozpatruje się celowościową strukturę 
czynu i rozróżnia się cel przedmiotowy (finis operis), podmiotowy 

(finis operantis) i okoliczności (circumstantiae) czynu. Na trzecim 

miejscu rozwijany jest traktat o cnotach (De virtutibus). Ostatnim, 

można powiedzieć, już deontologicznym traktatem są kwestie po-

święcone prawu (De lege: aeterna, naturali). Nie mamy u Tomasza 

wprost traktatu o sumieniu. Zajmuje się on sumieniem przy oma-

wianiu cnoty roztropności w kwestii 17-ej De veritate10
.  

Na pytanie, które z wymienionych podstawowych pojęć etyki 

Tomasza nadają jej zasadniczy charakter, możliwe są różne odpo-

wiedzi. Można twierdzić, że etyka Tomasza to przede wszystkim 

etyka celu ostatecznego, szczęścia człowieka lub etyka prawa natu-

ralnego, czy też etyka cnót. Już tutaj można jednak zaznaczyć, że 

tym, co wiąże tę etykę w sensowną całość jest teleologiczne czy też 
eudajmonistyczne ujęcie moralności „Wewnętrzna logika zbudowa-

nej przez św. Tomasza teorii etycznej wskazuje – pisze T. Ślipko – 

że ku tej właśnie idei ostatecznego celu i szczęścia zostały skiero-

wane pozostałe, aby jej mocą przeistoczyć się w integralne człony 

powstałej z ich zespolenia całości. Teksty Sumy teologicznej wyraź-
nie bowiem sugerują, że akty ludzkie o tyle wchodzą w zakres etyki, 

                                                           
9 STh I q. 5 a. 1 i a. 4. Tam gdzie nie będzie zaznaczone inaczej, korzysta się w pra-

cy z polskiego tekstu Sumy teologicznej wydanej przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy 

„Veritas” w Londynie w latach 1962-1986. 
10 Ślipko, W poszukiwaniu „prawdziwego” Tomasza, jw., s. 6. 
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o ile na widnokręgu ich dążeń widnieje cel ostateczny, podobnie 

cnoty moralne i prawo o tyle funkcjonują w obrębie moralności jako 

dwie siły moralnej dynamiki człowieka, o ile ich ukoronowaniem 

jest najwyższy stopień jego udoskonalenia przez zjednoczenie się z 

celem ostatecznym. Idea celu ostatecznego przenika tedy niby 

swego rodzaju principium vitale (zasada organicznej jedności) etykę 
św. Tomasza i sprawia, że jest ona ostatecznie etyką eudajmoni-
styczną”11

. „Wbrew wysuwanym sugestiom nie jest ona, ani etyką 
cnót, ani etyką wartości, ani etyką prawa czy powinności. Jest nato-

miast etyką moralnego dobra, cnót i prawa naturalnego scalonych 

w zwarty system porządku moralnego, skierowanego w stronę osta-

tecznych przeznaczeń człowieka zapisanych w transcendentnym 

świecie absolutnego Dobra”
12

. 

 

3.1.2. Przyczynowanie a teleologizm etyki św. Tomasza 

Etyka Tomasza – zdaniem T. Ślipki – jest mocno zakorzeniona 

w jego metafizyce. Swoje podstawowe zasady i pojęcia czerpie ona 

z metafizyki i antropologii (psychologii) filozoficznej. Szczególnie 

dotyczy to kwestii rozumienia ruchu, zmian, działania
13

. „U pod-

staw etyki św. Tomasza leży w I-szej części Sumy wypracowana 

spirytualistyczna i teistyczna antropologia, a w bardziej jeszcze głę-
binowej warstwie realistyczna metafizyka”

14
. Tym, co decyduje o 

charakterze etyki Tomasza jest – zdaniem przytaczanego autora – 
metafizyka przyczyn15

. „W myśl tej metafizyki pierwszą przyczy-

ną w dziedzinie działania jest przyczyna celowa. Toteż traktat o celu 

                                                           
11 Tamże, s. 7. 
12 Tamże, s. 25. 
13 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1984, s. 24. 
14 Ślipko, W poszukiwaniu „prawdziwego” Tomasza, jw., s. 5. 
15 Tamże, s. 7. 
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i szczęściu człowieka umieszcza Tomasz na czele całej swojej ety-

ki”
16

. 

Warto tu zaznaczyć, że Arystoteles uprawiał najpierw metafi-

zykę jako badanie pierwszych przyczyn
17

. W swej Metafizyce opra-

cował on cztery przyczyny tłumaczące rzeczywistość. Są to: przy-

czyna formalna, materialna, sprawcza i celowa. Dostrzegł on odwo-

ływanie się do przyczyny materialnej już u filozofów jońskich, z 

tym, że za przyczynę materialną nie uznał takich żywiołów jak: wo-

da, powietrze, czy ogień, lecz materię pierwszą, określoną jako „to, 

z czego coś powstaje i trwa”
18

. Pitagorejczycy i Platon szukając 

tego, co stanowi o jedności, tożsamości bytu wskazywali na ten 

element, który Arystoteles nazwał formą, albo przyczyną formalną 
organizującą materię do bycia zdeterminowanym konkretnym by-

tem. 

Te dwie przyczyny jako wewnętrzne złożenia bytu tłumaczyły 

byt, ale jako rzeczywistość tożsamą. Dopiero wprowadzenie przy-

czyny sprawczej i celowej, wyjaśniających jego powstanie czy gi-

nięcie, ruch oraz zachodzące w nim zmiany, jego działanie i rozwój, 

pozwoliło tłumaczyć byt jako rzeczywistość dynamiczną19
. Jeżeli 

trzy wymienione wyżej przyczyny zastał Arystoteles u poprzedzają-
cych go myślicieli, to „sam zwrócił jeszcze szczególną uwagę na cel 

działania, czyli na przyczynę celową, która jest motywem działania 

bytu”
20

. Chodziło mu o „motyw” koordynujący i przyporządkowu-

jący działanie jakiemuś jednemu „dobru”, które jest dobrem cało-

                                                           
16 Tamże. 
17 Arystoteles, Metafizyka A (I) 3-10; zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 

II, Platon, Arystoteles, tłum. L. I. Zieliński, Lublin 1996, s. 400nn. 
18 Arystoteles, Metafizyka, H (VIII) 1042; zob. M. A. Krąpiec, Metafizyka – ogólna 

teoria rzeczywistości, w: M. A. Krąpiec i inni, Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1996, s. 

196. 
19 Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, jw., s. 401.  
20 Krąpiec, Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości, jw., s. 194. 
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ści
21

. „Przyczyno-wanie celu – pisze M. A. Krąpiec – wiąże się z 

oddziaływaniem dobra, które jest przedmiotem wszelkiego pożąda-

nia. Dobro, z chwilą gdy jest (choćby zalążkowo) poznane jako 

„odpowiadające naturze” bytu poznającego, wzbudza pożądanie 

(...), staje się celem”
22

. Samo poznanie dobra, nie jest jeszcze by-

ciem poruszonym przez nie do działania. „Aby zacząć działać – 

trzeba otrzymać jakieś „poruszenie”, jakiś „impuls” do działania”
23

. 

Ten impuls powstaje w wyniku ogólnego ujrzenia dobra i wzbudze-

nia jego pożądania, w którym nasza wola nakierowuje się na dobro. 

Można ten impuls nazwać pierwszą przemianą w podmiocie, 

„pierwszą miłością”, która wytrąca podmiot poznający z bierności, 

nakłania naszą wolę do działania ku dobru, czyli do działania celo-

wego
24

.  

Specyficzne akcentowanie niektórych z wymienionych przy-

czyn może mieć swoje przeniesienie na kwestię eudajmonizmu w 

etyce. Można powiedzieć, że przyczynowanie celowe jako „odkry-

cie” Arystotelesa jest czymś charakterystycznym i niezbywalnym dla 

jego metafizyki i etyki, a przyczynowanie wzorcze jest charaktery-

styczne dla filozofii Platona, czy później św. Augustyna. Dla Toma-

sza przyczyna celowa w porządku działania jest pierwszą, jest przy-

czyną przyczyn. „Cel, który porusza działającego jest pierwszą pod-

stawą działania (primum principium acionis), działający (rozumiany 

jako przyczyna sprawcza), jest na drugim miejscu, a na trzecim 

miejscu jest forma, która przez przyczynę sprawczą jest angażowana 

do działania
25

. Przyczyna formalna była rozwijana w historii filozo-

fii – zdaniem M. A. Krąpca – jako przyczyna formalna wewnętrzna i 

                                                           
21 Tamże, s. 195. 
22 Tamże, s. 201. 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 STh I q. 105 a. 5; zob. W. Kubiak, Filozoficzne ujęcie dobra w Sumie teologii 

św. Tomasza z Akwinu, SPhCh 24(1988) nr 1, s. 190n. 
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zewnętrzna, czyli wzorcza
26

. Pierwsza konstytuuje byt od wewnątrz, 

czyli organizuje materię i nadaje mu określoną treść. Jest ona we-

wnątrz bytu istotnym „kształtem-ideą”, formującą jakiś układ mate-

rii do bycia taką a nie inną rzeczą. Jest ona racją jedności, tożsamo-

ści bytu. Przyczyna formalna zewnętrzna np. idea rzeczy w umyśle 

Boga, to pierwszy wzór rzeczy powoływanej do istnienia. Wzor-

czość Arystoteles związał głównie z wytwórczością, kiedy to twórca 

wytwarza jakiś przedmiot użyteczny według posiadanej w umyśle 

idei. Platon uznał świat idei za prawdziwą rzeczywistość, a świat 

materialny tylko za cienie tych idei
27

. Św. Augustyn umieścił świat 

idei w Bogu i stąd według niego poznanie to ogląd „idei boskich”, 

czyli odczytanie drogą iluminacji odwiecznego prawa mądrości 

Bożej, według którego wszystko się staje i porusza
28

. 

Te różnice w rozumieniu przyczyny wzorczej i jej związku 

z przyczyną celową mogą wpływać również na kwestię akceptacji 

bądź krytyki teleologizmu-eudajmonizmu etyki tomistycznej. W 

rozumowaniu bliższym nurtowi platońsko-augu-stynskiemu, będzie 

się akcentować wzorczość w sensie idei boskich, idei niezależnych 

od doświadczenia, posiadanych w jakimś bezpośrednim oglądzie, 

które są podstawą i kryterium tego, co moralnie dobre. To nie poję-
cie dobra-celu czy szczęścia tworzy takie kryterium, ale najogólniej-

sze normy, wartości-wzorce.  

Tak mocne akcentowanie wzorczości wywodzi się zdaniem 

Krąpca i z tego, że każde działanie woli zakłada poznanie intelektu-

alne. „Nie jest możliwe wyzwolenie z siebie celowego działania bez 

uprzedniego poznania”
29

. Dzieje się tak dlatego, że „w procesie 

działania intelekt współpracuje z wolą i jej celowym działaniem, 

                                                           
26 M. A. Krąpiec, Metafizyka, Lublin 1988, s. 442. 
27 Krąpiec, Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości, jw., s. 197. 
28 Tamże, s. 198. 
29 Tamże, s. 202. 
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kierując (poprzez przyczynowanie wzorcze) samym działaniem”
30

. 

Mimo, że poznanie to, czyli posiadanie obrazu, pojęcia rzeczy po-

znawanej jest niezbędne i jest warunkiem koniecznym dla celowego 

działania, to jednak nie jest ono „impulsem, czy pierwszym aktem 

miłości woli” wyzwalającym działanie. „Ingerencja poznania w 

działanie celowe jest tak wielka, że wielu utożsamiło samą celo-
wość z planowaniem rozumu” (...) tymczasem przyczynowanie 

celowe, samo w sobie wzięte, nie jest funkcją rozumu, ale woli i jej 

miłości”
31

. Działanie przyczyny wzorczej nie jest autonomiczne, 

lecz związane z przyczyną celową i sprawczą. Te właśnie trzy przy-

czyny tłumaczą działanie świadome. Najpierw, w wyniku sponta-

nicznego poznania, rodzi się pierwsze chcenie, czyli „pierwsza mi-

łość” przedmiotu. Mamy tu do czynienia z przyczynowaniem celo-

wym dobra. Dopiero, kiedy w refleksji determinujemy bliżej i do-

kładniej treść poznawczą tej miłości, pojawia się w umyśle idea-

wzór, która dookreśla cel, i przez to nadaje taki a nie inny kierunek 

konkretnemu działaniu
32

. Nie znaczy to, że to pierwsze poruszenie 

dobrem-celem i następne uszczegółowione przez treść wzorczą, jest 

wynikiem działania wzoru, lecz jest jedynie ujawnianiem tego, co 

mówiliśmy wyżej, że poznanie poprzedza działanie. Nil volitum 
quin praecognitum, nic nie jest chciane jeśli wpierw nie jest pozna-

ne. Poznanie jest nieodzownym warunkiem dla działania celowego, 

ale nie jest działaniem, pożądaniem dobra. „Czym innym jest jednak 

akt poznania dobra (bytu), w którym niejako interioryzujemy ujęte 

poznawczo treści bytu, a czym innym jest działanie skierowane ku 

poznanemu bytowi; są to jakby dwa przeciwstawne ruchy: „do-

wnętrzne” w poznaniu i „od-wnętrzne” w pożądaniu, w miłości 

będącej motorem napędowym działania”
33

. Dobro-cel i wyzwalane 

                                                           
30 Tamże. 
31 Tamże, s. 202-203. 
32 Krąpiec, Metafizyka, jw., s. 445, 464nn. 
33 Krąpiec, Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości, jw., s. 138. 
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przez nie pożądanie jest więc związane z posiadaniem pojęcia wzo-

ru tego dobra, ale jest ono odrębną racją tłumaczącą działanie. Zda-

niem Krąpca, w nurtach współczesnych, akcentujących głównie 

ideę-wzór jako samodzielną rację postępowania, nie dostrzega się 
odrębności i swoistości przyczynowania celowego

34
.  

 

3.1.3. Centralne miejsce celu ostatecznego w etyce  
św. Tomasza 

Św. Tomasz przywołuje pojęcie celu ostatecznego już w swej 

filozofii czy teologii pochodzenia czy stworzenia świata. „Cały ko-

smos jest w drodze do Boga, skąd pochodzi i w którym jedynie mo-

że znaleźć swoje spełnienie”
35

. Ten dynamizm działania można za 

Tomaszem ująć w schemat: exitus – reditus. Bóg stwarzając świat 

wpisał stworzeniom dążenie do doskonałości (eine appetitus nach 
Vollkommenheit eingeprägt)36. Jest ono dane przez niego i jednocze-

śnie okazuje się, że do niego zmierza, ponieważ najwyższe dobro 

odnajdują stworzenia w tym samym Stwórcy, od którego wyszły. 

Bóg jest źródłem wszelkiego bytu. Wszystko, co istnieje ma uczest-

nictwo w bycie.  

To dążenie do własnego urzeczywistnienia się charakteryzuje 

całe stworzenie. Jest to powszechna voluntas naturae37
 wszystkich 

stworzeń, całego kosmosu. Jest to odkrycie podstawowych dynami-

zmów działania. „Wszystkie stworzenia znajdują się w drodze do 

Boga, który jedynie może zapewnić im ostateczne spełnienie (die 
letztgültige Erfüllung)”38. Wszystko, co istnieje zmierza do tego, co 

                                                           
34 Krąpiec, Metafizyka, jw., s. 466. 
35 Benezet Bujo, Die Begründung des Sittlichen. Zur Frage des Eudämonismus bei 

Thomas von Aguin, Padeborn, München, Wien, Zürich 1984, s. 183. 
36 Tamże, s. 95; zob. Sent. IV d. 49 q. 1 a. 3 sol. 1. 
37 SCG III c. 16-24 i c. 23-24. 
38 Bujo, Die Begründung des Sittlichen, jw., 95; zob. Leclercq, La philosophie mo-

rale de Saint Thomas devant la pensée contemporaine, jw., s. 284. 
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mu jest właściwe, co jest odpowiednie i współmierne jego naturze
39

. 

Każdy byt świadomie czy nieświadomie zmierza do swego rozwoju 

(sucht seine eigene Entfaltung)40
. 

To celowościowe skierowanie do Boga inaczej objawia się 
w stworzeniach nierozumnych, a inaczej w stworzeniach obdarzo-

nych rozumem. Te pierwsze zmierzają do Boga nieświadomie. Są 
one kierowane celowością zawartą w inklinacjach naturalnych. 

Appetitus naturalis niejako sam doprowadza je bezpośrednio i bez-

błędnie do celu.  

Istoty świadome rozpoznają celowość swej natury, i w sposób 

dobrowolny realizując tę celowość, zmierzają do swego ostateczne-

go celu. Osiągnięcie tego celu nie jest tu zagwarantowane samym 

funkcjonowaniem inklinacji naturalnych. Istota świadoma może 

bowiem skierować się do innego celu niż ten, do którego kieruje go 

jego natura. Prawdą jest, że wola człowieka w swym spontanicz-

nym, pierwszym skierowaniu kieruje się do dobra w ogólności (bo-
num in communi)41. Jej przedmiotem jest bonum universale, które 

jednocześnie jest celem ostatecznym
42

. Mimo, że wola skierowana 

do dobra w ogólności realizuje to skierowanie poprzez dobra cząst-
kowe, to jednak w tym skierowaniu wyraża się dążenie do celu osta-

tecznego.  

Człowiek nadaje sens swoim czynom poprzez cel, który one 

realizują. Zmierza on do takiego celu, ponieważ rozpoznaje go jako 

dobro, czy też jako to, co doskonali, uszczęśliwia działającego. Nie 

chodzi tu więc o jakąkolwiek szczęśliwość, ale o taką, która stanowi 

                                                           
39 STh I-II q. 8 a. 1c; Sent. IV d. 49 q. 1 a. 3 sol. 1; Sent. II d. 1 q. 2. 2 sol; SCG III 

c. 3; c. 20; c. 21n. 
40 Bujo, Die Begründung des Sittlichen, jw., s. 95. 
41 Tamże, s. 96; zob. P. Engelhardt, Zu den anthropologischen Grundlagen der 

Ethik des Thomas von Aquin. Die Enthüllung des maß-gebenden Lebenszieles durch das 
desiderium naturale, w: P. Engelhardt, (red.), Sein und Ethos. Untersuchung zur Grun-
dlegung der Ethik, Walberberger Studien. Philosophische Reihe, 1, Mainz 1963, s. 187. 

42 STh I-II q. 10 a. 1 c. 
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o pełni człowieczeństwa i stąd może być określana jako cel osta-

teczny (finis ultimus). Przyporządkowanie różnorodnych czynów do 

celu ostatecznego, nadaje im jedność. Ta jedność osiąga swój szczyt 

poprzez uczestnictwo (participatio) w najwyższym dobru, w Bogu. 

Nawet jeśli człowiek myli się w określeniu tego najwyższego 

dobra, to nie znaczy, że nie działa w imię dobra ostatecznego. Jego 

błędy w poznaniu celu ostatecznego nie podważają istnienia takiego 

celu, lecz ujawniają, że człowiek nawet poprzez złudzenia i błędy 

poszukuje takiego celu i w różnorodnych czynach chce go realizo-

wać. Dostrzega on ograniczoność wybranych przez siebie, różno-

rodnych, szczegółowych dóbr ziemskich, i otwiera się przez to w 

kierunku ostatecznego dobra prawdziwego. Z tej perspektywy po-

szczególne moralne akty, które zmierzają i realizują cząstkowe do-

bra, są w stosunku do celu ostatecznego (zum letzten Ziel) tylko ce-

lami pośrednimi (Zwischenziele)43
. 

Wprawdzie cnoty umożliwiają zmierzanie do właściwego do-

bra-celu, ale nie są one tymi celami. Otrzymują one swoje uzasad-

nienie od celu ostatecznego (vom finis ultimus), ponieważ są drogą 
(via ad beatitudinem) czy zapowiedzią szczęśliwości (inchoatio 
beatitudinis).  

„Tomasz wiedział, że człowiek nie zawsze aktualnie (actuali-
ter) myśli o celu ostatecznym (finis ultimus). Dlatego akcentował, że 

kiedy działa on odpowiedzialnie, jest przynajmniej wirtualnie (virtu-
aliter) poruszany przez ostatecznie chciany cel”

44
. Mimo, że szczę-

ście życia przyszłego (beatitudo futurae vitae), szczęście doskonałe 

(beatitudo perfecta) jest tym, które określa znaczenie dotychczaso-

wego życia, to jednak nie przekreśla ono przez to szczęścia ziem-

skiego, niedoskonałego (beatitudo imperfecta). Chociaż Bóg jest 

tym, co ostatecznie uszczęśliwia, to jednak dokonuje się to w proce-

                                                           
43 Bujo, Die Begründung des Sittlichen, jw., s. 184. 
44 Tamże. 
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sie bogacenia się człowieka o dostępne mu w tym życiu dobra. 

„Człowiek powinien i może wszelkie materialne i duchowe dobra 

kochać i znaleźć w nich swoje ziemskie szczęście i „kosztować” go, 

kiedy prowadzi ono do osiągnięcia prawdziwego szczęścia, to zna-

czy Boga”
45

.  

Z tej perspektywy wszystko, co na ziemi chciane i poszukiwa-

ne osiąga swój szczyt w cnotach (in den Tugenden). Mimo, że cnoty 

w tym, co jest możliwe do osiągnięcia w tym życiu mogą uszczęśli-
wiać człowieka, to jednak wskazują one i prowadzą do szczęśli-
wości wiecznej (beatitudo aeterna).  

Chociaż życie aktywne (vita activa) wraz z moralnymi cnotami 

(virtutes morales) jest nieodzowne dla cnót intelektualnych (virtutes 
intellectuales), to jednak pytanie o Boga jako najwyższe dobro sta-

wia nasz intelekt, a nie wola. Stąd też życie kontemplatywne (vita 
contemplativa) jest już najwyższym dobrem ziemskim, gdyż przy-

gotowuje do wiecznej kontemplacji Boga. Stąd w kontemplacji Bo-

ga (con-templatio), w wizji uszczęśliwiającej (visio beatifica) upa-

truje Tomasz ostateczne spełnienie się i szczęście człowieka. 

Nasz intelekt z natury dąży do prawdy, do poznania Boga. 

To naturalne pragnienie (desiderium naturale) nie da się zrealizować 
w pełni w tym życiu. Na pytanie, czy poza nim kryje się jakaś realna 

rzeczywistość, Tomasz odpowiada, że niemożliwe jest, aby natural-

ne pożądanie było puste (impossibile est naturale desiderium esse 
inane, vanum)46. Natura nie zmierza do pustki, lecz do spełnienia. 

Inaczej jej dążenia prowadziłyby do absolutnej frustracji (natura 
enim nihil facit frustra)47

. Istnienie i działanie różnych stworzeń 
w tym człowieka, byłoby niezrozumiałe. Pożądanie naturalne ufor-

mowane przez moralne i intelektualne cnoty, daje człowiekowi rze-

                                                           
45 Tamże. 
46 SCG II c. 55 n. 1209; SCG III c. 25 n. 2063; SCG III c. 48 n. 2257; SCG III c. 44 

n. 2213; c. 51 n. 2284; c. 57 n. 2334; STh I q. 12 a. 1; In Eth. Nic. 1 c. 11 lect. 16 n. 202. 
47 SCG II c. 55 n. 1309; SCG III c. 48 n. 2257. 
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czywistą możliwość osiągnięcia celu ostatecznego. Tomasz wyróż-
nia tutaj osiągnięcie szczęścia niedoskonałego (beatitudo imper-
fecta) i szczęścia doskonałego (beatitudo perfecta). To drugie po-

twierdzone jest również poprzez Objawienie. Z tej perspektywy jest 

ono w pierwszym rzędzie darem Boga (Geschenk Gottes)48. Osią-
gnięcie szczęśliwości wiecznej nie jest jednak wbrew, czy ponad 

naturą człowieka stworzoną przez Boga, lecz zakłada pełną realiza-

cję tej natury. „Znaczy to, że stawanie się człowiekiem (Ich-Werdung 
des Menschen) jest realizowane równocześnie przez człowieka i 

przez Boga”
49

. 

Z przeprowadzonej wyżej rekonstrukcji poglądów Tomasza 

wynika, że zarówno struktura jego etyki jak i jego teoria przyczyn i 

metafizyczna teoria dobra – wskazują iż cel ostateczny (szczęście) 

zajmuje centralne miejsce w jego etyce. Wydaje się, że tej etyki nie 

da się bez tych pojęć zrozumieć.  
 

3.1.4. Pożądanie naturalne a dobro moralne 

Doktryna św. Tomasza o celu ostatecznym (szczęściu) jako 

podstawowym dziale etyki krytykowana jest szczególnie za odwo-

ływanie się w określaniu dobra-celu do naturalnych skłonności (de-
siderium naturalne, appetitus, inclinatio naturalis), do pragnienia 

własnej doskonałości, szczęścia. Jeśli bowiem u podstaw postępo-

wania moralnego staje zasada realizacji naturalnego pożądania wła-

snej doskonałości, szczęścia, to wtedy nie tylko inne osoby, ale do-

bro Absolutne: Bóg – staje się dobrem ze względu na zaspokojenie 

tych naturalnych pożądań, ze względu na doskonalenie nas samych. 

Jeśli ten zarzut jest prawdziwy, to taka eudajmonologia traci charak-

ter etyczny i staje się felicytologią, czyli teorią maksymalizacji wła-

                                                           
48 Bujo, Die Begründung des Sittlichen, jw., s. 185. 
49 Tamże. 



140 

snego szczęścia
50

. Nie da się z niej usunąć egoistycznego elementu 

relatywizacji dobra samego w sobie do tego, co służy dla mnie. Aby 

zbudować etykę jako naukę o bezinteresownej afirmacji dobra dla 

niego samego, trzeba oddzielić ją wyraźnie od teorii realizacji wła-

snych pożądań, własnego szczęścia. Zdaniem krytyków eudajmono-

logii, powodem powyższego błędu jest wychodzenie przez interpre-

tatorów Tomasza w budowaniu etyki od metafizyki i metafizycznej 

koncepcji dobra i odwoływanie się w niej do naturalnego pożądania 

własnej doskonałości, szczęścia.  

T. Styczeń przeformułowując etykę z dedukcyjnej, czyli rozpo-

czynającej się od metafizycznego ujęcia dobra i dochodzącej do 

określenia dobra moralnego, na etykę redukcyjną, czyli wychodzącą 
od doświadczenia powinności moralnej i po ujęciu jej specyficzno-

ści szukającą jej metafizycznych podstaw – zarzuca tej pierwszej nie 

tylko niepoprawność metodologiczną, ale również związany z tą 
niepoprawnością eudajmonizm

51
. 

Już F. M. Schmölz OP
52

, szukając dynamicznej mocy prawa 

naturalnego, dzielił tomistów na tych, którzy w ujęciu moralności 

wychodzą od tego co, w poznaniu ujawnia się jako specyficznie 

moralne, i odróżniają od razu to, co moralne od tego co fizyczne i 

tych, którzy wychodzą od metafizycznych podstaw etyki, czyli 

wprost od metafizycznego ujęcia dobra
53

. Ta druga tendencja, 

oprócz niebezpieczeństwa pomieszania dobra fizycznego czy meta-
                                                           

50 T. Styczeń, Etyka niezależna, jw., s. 23. 
51 T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i 

ogólnie ważnej teorii moralnej, Lublin 1972; Tenże, Etyka jako nauka empiryczna w 
ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego, RF 19(1971) z. 2, s. 43-57; Tenże, W sprawie 
etyki niezależnej, w: Tenże, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993; Tenże, Doświadczalny 
punkt wyjścia etyki, w: W drodze do etyki, Lublin 1984; Tenże, Problem autonomii etyki, 
w: W drodze do etyki, jw.; Tenże, Etyka niezależna, jw.; zob. J. Gruszka, Karola Wojtyły i 
Tadeusza Stycznia propozycja metodologicznego modelu etyki, ATK Warszawa 1993 

(praca magisterska napisana pod moim kierunkiem). 
52 Schmölz O.P., Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft, jw. 
53 Tamże, s. 86. 
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fizycznego z dobrem moralnym, ujmuje dobro moralne poprzez 

odwołanie się do jego pożądalności (appetitus), do inklinacji natu-

ralnych (incilinatio naturalis), do celu, szczęścia, jako podstawy 

powinności moralnej
54

. Mimo, że ta perspektywa wyraźnie ujawnia 

ścisły związek etyki z metafizyką, to jednak – zdaniem wspomnia-

nego wyżej autora – będąc jedynie zwieńczeniem metafizyki (ein 
Corollarium der Metaphysik), nie ujmuje właściwie moralności jako 

takiej
55

. Rekonstruując więc w etyce tomistycznej metafizyczne 

ujęcie dobra oraz metodologiczne uzależnienie etyki w punkcie wyj-

ścia od metafizyki – należy przeanalizować, czy rzeczywiście obie te 

kwestie implikują eudajmonistyczne określenie normy moralności. 

Niektórzy tomiści wychodzący w ujęciu powinności moralnej 

od bytu, od bytowych racji działania (dobro, cel, doskonałość, pełnia 

rozwoju, szczęście), mają tendencje wypowiadania się o etyce tomi-

stycznej jako etyce eudajmonistycznej, gdyż tylko w tym ujęciu 

można podać bytowe racje działania bytu przygodnego.  

A. D. Sertillanges w punkcie wyjścia etyki zakłada trzy rzeczy: 

racjonalność rzeczywistości, dążenie do celu i zgodny z rozumem 

eudajmonizm. Każdy byt, każda istota żywa, dąży do swej pełni. 

W przypadku człowieka dążenie do pełni można nazwać dążeniem 

do szczęścia
56

. Św. Tomasz już na początku swego podstawowego 

dzieła, w kwestii 5 (De bono in communi), opracowując dobro w 

ogóle postawił dwa pytania: „Czy dobro i byt są rzeczowo tym sa-

mym?” oraz „Czy każdy byt jest dobrem?”
57

. Odpowiadając na 

pierwsze pytanie, stwierdza on, że „dobro jest rzeczowo tym samym 

co byt, a różnica między nimi jest czysto myślna”
58

. Argumentując 

za tym stanowiskiem dodaje, że „dobro i byt są rzeczowo tym sa-

                                                           
54 Tamże, s. 111nn. 
55 Tamże, s. 114. 
56 A. D. Sertillanges, La Philosopie des Lois, Paris 1946, s. 12, 14. 
57 STh I q. 5. 
58 STh I q. 5 a. 1. 
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mym; z tym zastrzeżeniem, że dobro dodatkowo zawiera w sobie 

pojęcie pożądalności, czego nie zawiera byt”
59

. Wcześniej pożądal-

ność uznaje Tomasz za istotę dobra (Ratio enim boni in hoc consi-
stit, quod aliquid sit, appetibile). Powołuje się przy tym na określe-

nie Arystotelesa, że „dobrem jest to, czego wszyscy pożądają” (bo-
num est quod omnia appetunt)60

. Obok pożądalności określa To-

masz dobro terminem „doskonałość” (perfectum). Każda rzecz dąży 

do własnej doskonałości (omnia appetunt suam perfectionem). Coś 
może udoskonalać, jeżeli samo w sobie jest doskonałe (perfectum), 
czyli jeśli istnieje, jest bytem. 

Przy pomocy powyższych określeń odpowiada Tomasz na na-

stępne pytanie. Stwierdza, że „każdy byt jako taki, jest dobrem, (...) 

bo każdy byt jako taki istnieje w rzeczywistości, a tym samym w 

jakiejś mierze jest doskonałym (perfectum), a to dlatego, że każde 

zaktualizowanie-ziszczenie (ens in actu) – jest jakąś doskonałością 
(perfectio); a jeśli tak, to przedstawia jakąś pożądaną wartość i jakieś 
dobro”

61
. Jeśli więc coś nazywamy, że jest złe, to „nie dlatego, że 

jest bytem, tylko dlatego właśnie, że mu brak jakiegoś bytu; np. 

mówimy: człowiek zły, bo mu brak tej postaci bytu, jaką jest cno-

ta”
62

.  

Tak więc dobro można za Tomaszem – zdaniem J. Piepera – 

określić najpierw jako to, co wszyscy pożądają (bonum est quod 
omnia appetunt; bonum est appetibile) by następnie to, co pożądane 

(appetibile, Erstrebenswerte) przełożyć na dążenie do swej doskona-

łości (omnia appetunt suam perfectionem)63. „Wszystkie byty – 

przypomina za Tomaszem J. Pieper – dążą do swej doskonałości 

                                                           
59 Tamże. 
60 Tamże. 
61 „Perfectum vero habet rationem appetibilis et boni”. STh I q. 5 a. 3. 
62 STh I q. 5 a. 3 ad 2. 
63 STh I q. 5 a. 1. 
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(Vollkommenheit)”64
. Podobnie twierdzenie analizuje w swej wcze-

śniejszej pracy pisząc: ”Tym, do czego wszyscy dążą (anstreben) jest 

spełnienie (die Vollendung) własnej istoty (des eigenen Wesens)65
. 

Dobrem jest więc ta właśnie doskonałość (Vollkommenheit) i to, co 

do niej prowadzi. Dobro, doskonałość, to nic innego – jego zdaniem 

– jak pełnia bytu (Fülle des Seins, plenitudo essendi). Każdy byt 

posiada w sobie naturalne skierowania (naturhafte Wesenneigung) 
do swej pełni, aby się stał tym, czym jest66

. To, co istnieje w swym 

bycie, posiada więc istotowe skierowanie do doskonałości, celu 

działania, celu ostatecznego, pełni swego bytu. To, co istnieje, isto-

towo siebie porusza (das Wirkliche wesenhaft sich hinbewegt) do 

swego urzeczywistnienia
67

. „Człowiek winien więc poddać siebie 

zobowiązaniu: „Bądź tym, kim jesteś”! (Werde, was du bist!), czyli 

każdemu stwierdzeniu, w którym wypowiada się zawarty w tym 

istotowy kierunek wszelkiej rzeczywistości”
68

. 

Ten schemat ujmowania dobra da się zastosować do wszyst-

kich bytów. Wszystkie byty przez swoją zaistnienie i posiadanie 

określonej formy, skierowują się koniecznie do określonych działań, 
które przynoszą im ich doskonalenie. To dążenie jest konieczne, 

wpisane jest bowiem w ich formę, w ich istotę. 
Powstaje jednak pytanie, jak to wyjaśnić, że byt istnieje, 

a jednocześnie się urzeczywistnia, czyli staje się bytem aż do swej 

pełni (plenitudo essendi). Jak wyżej zostało wspomniane Tomasz 

związał dobro z zaistnieniem formy bytu, ale również z tym, co jest 

                                                           
64 J. Pieper, Das Wirklichkeit und das Gute, München 1963, s. 67. 
65 J. Pieper, Die ontische Grundlage des Sittlichen nach Thomas von Aquin, Mün-

ster 1929, s. 41n. 
66 ”Die Quelle, aus der die Wesensbewegung des Wirklichen sich nährt, ist die na-

turhafte Neigung alles Seins, zu werden, was es ist”. Pieper, Das Wirklichkeit..., s. 68. 
67 Tamże. 
68 Tamże, 70-71. 
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następstwem formy. To zmierzanie do pełni, stawanie się bytu – 

jest więc „kierowane” posiadaną formą rzeczy
69

.  

J. Pieper, chcąc wyjaśnić stawanie się bytu przygodnego, od-

wołuje się nie tylko do relacji między formą a materią, ale również 
do relacji między istnieniem i istotą (existentia, Dasein; essentia - 
Sosein)70. W Bogu istota i istnienie są identyczne. Stąd tylko jego w 

ścisłym sensie można nazwać bytującym (seiend), stworzenie, czło-

wiek jest tym, który się staje (werdend)
71

. To właśnie napięcie 
(Span-nung), jakie powstaje w bycie między istotą (Sosein) i istnie-

niem (Dasein), rodzące się parcie czy dążność do samourzeczywist-

nienia odczytane w przypadku człowieka w poznaniu przez prasu-

mienie, staje się podstawowym prawem moralnym (das sittliche 
Grundgesetz)72. „Stawanie się, to przeprowadzenie istoty (des Sose-
ins) ze stanu zarodkowych możliwości bytu (Potenz) do stanu urze-

czywistnienia (Akt)73. Tłumacząc, jak się to w bycie dokonuje J. 

Pieper pisze: „na początku każdego stawania znajduje się minimal-
nie urzeczywistniona istota (ein minimal verwirklichtes Sosein), na 

(prawdo-podobnie niedościgłym) końcu znajduje się maksymalnie 
urzeczywistniona, spełniona istota (maximal verwirklichtes, 
ausverwirklichtes Sosein). Formułą tego istotowego ruchu (Wesens-
bewegung) jest: „Stać się tym, czym się jest” (Werden, was ist; Sei, 
was du bist)74

. Urzeczywistnienie istoty (Sosein) jest celem i doko-

nuje się na końcu. Dobro z jednej strony, to cel, (Ziel), kres (Ende) 
tego urzeczywistniania się istoty (Sosein), z drugiej jest to w pełni 

                                                           
69 STh I q. 5 a. 5. 
70 Pieper, Das Wirklichkeit und das Gute, jw., 67. 
71 Tamże, s. 68. 
72 Tamże, s. 72. 
73 Tamże, s. 68. 
74 „Das Wirkliche wird, was es ist”. Tamże; Pieper, Die ontische Grundlage des 

Sittlichen nach Thomas von Aquin, jw., s. 42, 44. 
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urzeczywistnione samo to, co rzeczywiste (das seinserfüllte Wirkli-
che selbst)75.  

Podobnie relacjonuje zmierzanie do pełni bytu Heinrich Rom-

men
76

. „Im pełniej jakiś stworzony byt urzeczywistnia swoją istot-

ność (Wesenheit), im bardziej jego realne istnienie (Diessein) zbliża 

do istoty (Sosein), tym bardziej istota (essentia) pokonuje swoją 
niedoskonałość w kierunku swego urzeczywistnienia (existentia)”77

. 

Istota stając się realnym aktem urzeczywistnia się i zbliża do pełni 

bytu czyli istnienia. „Pełne urzeczywistnienie swojej istoty, swej idei 

(Verwir-klichung seines Wesens, der Idee) – pisze H. Rommen – jest 

celem każdej rzeczy”
78

. „Istota (die Wesenheit) każdej rzeczy jest 

celem i normą jest stawania się”79
. Rodząca się w tym skierowaniu 

powinność wyraża się w nakazie: stań się swoją istotą (werde dein 
Wesensein)80.  

Pierwszy akt synderezy – zaznacza J. Pieper – jest właśnie wy-

rażeniem tego koniecznego dążenia bytu do swej pełni. Prawo 

naturalne bowiem wyraża tę właśnie istotową inklinację bytu do 

pełnego urzeczywistnienia. Secundum ordinem inclinationum natu-
ralium est ordo preceptorum legis naturae81

. To właśnie prasumie-

nie, mając za podstawę istotowe skierowanie bytu do swej pełni, 

podaje imperatywną definicję dobra-celu, i w niej wyraża podsta-

wową powinność formule: Bonum est faciendum. Powinność taka 

jest odbiciem istotowego dążenia każdego bytu do swej doskonało-

ści, a w przypadku człowieka jest świadomym odczytaniem tej 
konieczności, czyli świadomym samoskierowaniem się w kierunku 

swej pełni. „Orzeczenie prasumienia (Ur-Gewissens) wyraża, że to, 
                                                           

75 Pieper, Das Wirklichkeit und das Gute, jw., s. 68. 
76 H. Rommen, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts, Lepzig 1936. 
77 Tamże, s. 174. 
78 Tamże, s. 175. 
79 Tamże, s. 177. 
80 Tamże, s. 184. 
81 STh I-II q. 94 a. 2; Pieper, Die ontische Grundlage des Sittlichen..., jw., s. 42. 
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co rzeczywiste (das Wirkliche) istotowo kieruje się do celu, i w tym 

kierunku powinno się (soll es sich hinbewegen) kierować”82
.  

Porządkując różne określenia dobra u Tomasza czy tomistów 

H. Juros pisze: „Tomasz przeto w poszukiwaniu odpowiedzi na 

pytanie, czym jest dobro, stopniowo rozważa byt jako pożądany 

(appetibile), odpowiedni (conveniens), udoskonalający (perfectivum) 
i doskonały (perfectum)”83

. Powstaje pytanie, które z tych określeń 
jest podstawowe dla pozostałych, które z nich określa dobro jako 

takie. H. Juros w swej interpretacji Tomasza rozstrzyga to następują-
co: „Uwzględnia-jąc etapy myśli Tomasza można by dobro określić 
jako to, co będąc doskonałe w sobie, posiada zdolność doskona-
lenia innego bytu, który z tej przyczyny pożąda jej jako cel”84

. 

Św. Tomasz szukając określenia dobra wyszedł od tego, co ja-

ko skutek dobra ujawnia się w podmiocie, czyli od pożądania. Ten 

„fenomenologiczny” podmiotowy, relatywny aspekt prowadził go 

następnie do ukazania dobra jako takiego, czyli dobra w aspekcie 

absolutnym i obiektywnym. Od pożądania, które jako skutek do-
bra wskazuje na nie jako swą przyczynę, Tomasz dochodzi do okre-

ślenia natury dobra jako takiego. Z płaszczyzny „fenomenologicz-

nej” (pożądający podmiot) przechodzi on na płaszczyznę ontyczną 
(byt dobry jako podstawa pożądania). Mimo więc określenia dobra 

jako tego, co wszyscy pożądają, nie można pożądalności uważać za 

rację dobra. „Wzbudzenie bowiem pożądania jest momentem wy-

bitnie subiektywnym i nie może jak należy podejrzewać służyć do 

jednoznacznej charakterystyki swej racji, jaką jest dobro”
85

. Mimo, 

że w poznaniu dobra nie można pomijać jego pożądalności, gdyż 
ono zmusza do szukania przyczyny pożądania i dążenia do celu, 

czyli wskazuje na przedmiot pożądania, to jest na istnienie dobra, 

                                                           
82 Pieper, Das Wirklichkeit und das Gute, jw., s. 69. 
83 H. Juros, W sprawie tzw. subiektywnej definicji dobra, RF 22(1974) z. 2 s. 57. 
84 Tamże. 
85 Tamże, s. 49. 
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które porusza nasze pożądanie stając się celem działania, to jednak 

dobro tu jest pierwsze i ono jest podstawą, racją pożądania. „Filozo-

fia tomistyczna – stwierdza Juros – nie uważa pożądalności za rację 
formalną dobra. Nie należy ona do istoty dobra, lecz z niej wyni-

ka”
86

. Stąd konkluzja „dobrem nie jest coś dlatego, że się go pra-

gnie, lecz pragnie się czegoś dlatego, że jest dobrem”
87

. 

Podobnie należy uzasadnić inne określenia dobra odwołując się 
do inklinacji naturalnych czy do celu. Tomaszowe powiedzenie 

„omne agens agit propter finem”, należy – zdaniem H. Jurosa – 

rozumieć jako „omne agens agit propter bonum”. Dobro przez to, że 

jest dobrem jest pożądalne i jest celem działania
88

. 

Po odrzuceniu pożądalności jako określenia natury dobra pozo-

staje potraktowanie dobra jako doskonałości bytu. Zdaniem 

H. Jurosa takie ujęcie byłoby nieadekwatne. „Adekwatne pojęcie 

dobra w ujęciu tomistycznym zawiera – jego zdaniem – element 

absolutny: doskonałość bytu samą w sobie oraz element relacyjny: 

zdolność udoskonalenia innego bytu będącego w relacji do niego”
89

. 

„Doskonałość oznacza tylko aktualizację bytu, dobro natomiast 

oznacza aktualizację, o ile jest pożądalne”
90

. Pożądalne jest dlatego, 

że jest doskonałe (perfectum), czyli że jest w akcie, że istnieje. Byt 

przez to, że istnieje, jest w akcie, czyli posiada doskonałość, wcho-

dzi w relację z innymi bytami i może je udoskonalić (jest perfec-
tivum). Przez tę zdolność udoskonalenia oraz przez to, że każdy byt 

dąży do swej doskonałości, byt staję się godny pożądania, jest do-

brem. Tak więc dla przezwyciężenia subiektywistycznego czy eu-

dajmonistycznego określenia dobra, odwołano się do istnienia, aktu, 

                                                           
86 Tamże, s. 50. 
87 Tamże, s. 52. H. Juros powołuje się na: EN 1. 1, n. 11; De Verit., 22, 1; STh I q. 

6 a. 2 ad 2. 
88 Tamże, s. 54. 
89 Tamże, s. 57. 
90 Tamże. 
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doskonałości bytu. Przy bliższym wyjaśnieniu twierdzi się, że „do-

brem jest dany byt przez odpowiednią i należną dla niego pełnię 
istnienia”

91
.  

Powstaje jednak pytanie czy te uściślenia w metafizycznej kon-

cepcji dobra usuwają zarzut eudajmonizmu. Spór, jaki w tej kwestii 

rozegrał się choćby między M. A. Krąpcem i T. Styczniem świadczy, 

że problem ten dalej jest kontrowersyjny
92

. Można w tej kwestii 

zająć neutralne stanowisko, że metafizyczno-antropologiczna anali-

za dobra „leży poza sporem eudajmonizm – personalizm (bezintere-

sowny)”
93

, albo mniej neutralne żądająć by „uzasadnić merytorycz-

nie, że rozważania metafizyczno-antropologiczne pociągają z ko-

nieczności pogląd eudajmonizmu”
94

. To jednak – zdaniem T. Stycz-

nia – metafizyk wypowiadając się w sprawie specyficzności moral-

ności jako takiej, staje się etykiem i wtedy przenosi eudajmonizm 

ontologiczny na etyczny.  

Zdaniem T. Ślipki, metafizyczno-antropologiczne określenia 

dobra nie pociągają za sobą zarzutu interesowności, albowiem po-

żądanie, naturalna skłonność (appetitus, inclinatio), „jest zawsze 

determinowana w swej treści naturą poznanego dobra. Jeśli jest to 

dobro osobowe albo moralne, tym bardziej Dobro absolutne, godne 

szacunku ze względu na nie samo i jako takie przez człowieka po-

znane, dążenie woli przybiera postać rozumnej akceptacji tego dobra 

                                                           
91 Tamże, s. 59. 
92 Chodzi m.in. o następujące artykuły w: RF 31(1983) z. 2: M. A. Krąpiec, Decy-

zja bytem moralnym, s. 47-57; Tenże, O rozumienie bytu moralnego, s. 91-103; T. Sty-

czeń, Spór z eudajmonizmem czy o eudajmonizm w etyce?, s. 57-77; A. Szostek, Jeszcze o 
specyfice wartości moralnej. Na marginesie M. A. Krąpca: decyzja – bytem moralnym, s. 

77-91, oraz w: RF 32(1984) z. 2: M. A. Krąpiec, O obiektywne podstawy moralności, s. 
187-195; T. Styczeń, O przedmiocie etyki i etyce, s. 167-187; A. Szostek, Wokół afirmacji 
osoby. Próby uściśleń inspirowane dyskusją nad koncepcją etyki ks. T. Stycznia, s. 149-

167. Zob. w pracy 4.2.3. 
93 A. Wawrzyniak, Uwagi nie-etyka, RF 31(1983) z. 2, s. 104. 
94 Tamże, s. 103. 
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dla niego samego, czyli z samych głębin ludzkiego ducha wypływa-

jącej miłości” 
95

. 

 

3.1.5. Inklinacje a dobro moralne 

Św. Tomasz, przy określaniu dobra moralnego, obok odwołania 

się do pożądania charakterystycznego dla każdego bytu, odwołuje 

się również do skłonności naturalnych typowych dla natury ludzkiej. 

„Wszystko to, ku czemu człowiek ma naturalną skłonność, rozum 

w naturalny sposób pojmuje jako dobro i w następstwie uważa, że 

należy czynnie ku niemu dążyć, a przeciwieństwo tego uznaje za zło 

i każe go unikać”96
. 

Koncepcja ujętego metafizycznie dobra jako tego, co każdy byt 

pożąda wyjaśnia wprawdzie, że byt przygodny działa i jak to działa-

nie jest możliwe, ale nie określa jeszcze specyfiki działania moral-

nego, charakterystycznego dla bytu jakim jest osoba ludzka. Stąd 

odwołanie się do inklinacji natury ludzkiej jest przywoływaniem 

antropologicznych podstaw dobra i powinności moralnej. Dyskusja 

na tym, czy inklinacje naturalne mogą być podstawą dla określenia 

dobra i powinności moralnej toczy się wraz z dyskusją o rozumienie 

prawa naturalnego, czy też dyskusją o zasadę konstytutywną (normę 
czy kryterium) moralności. W tym kontekście zasadę: to jest dobre, 

co jest zgodne z naturą ludzką, można przełożyć na zasadę: to jest 

dobre, co jest zgodne z naturalnymi inklinacjami ludzkimi. 

„U Św. Tomasza z Akwinu – pisze J. Majka – znajdujemy, jak 

słusznie zauważa F. M. Schmölz
97

, trzy różne definicje prawa 
naturalnego, które dopiero rozważane łącznie dają – zdaniem tego 

autora – jego pełny obraz. Pierwsza z nich (participatio legis aeter-

                                                           
95 Ślipko, W poszukiwaniu „prawdziwego” Tomasza, jw., s. 10. 
96 STh q. 94 a. 2. 
97 Schmölz, Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft, jw.. 
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nae in rationali creatura)98
 ukazuje nam związek między prawem 

naturalnym i prawem wiecznym. Wskazuje na jego źródło i norma-

tywny charakter. Druga definicja (lumen rationis naturalis quo di-
scernimus quid sit bonum et quid malum)99

 podkreśla rolę rozumu 

praktycznego jako wykładnika prawa naturalnego i zaznacza jego 

personalistyczny charakter. Trzecie określenie (inclinatio naturalis) 
albo (naturalis appetitus) sugeruje, że natura stanowi nie tylko nor-

matywny, ale i dynamiczny element prawa naturalnego
100

.  

Św. Tomasz w uszczegóławianiu norm odwołuje się do inkli-

nacji naturalnych. „Porządek nakazów prawa natury jest uzależniony 

od porządku naturalnych inklinacji” (secundum ordinem inclinatio-
num naturalium est ordo praeceptorum legis naturae)101

. 

Pierwsza inklinacja naturalna jest według niego analogicznie 

wspólna wszystkim bytom. „Tak więc po pierwsze (primo inclina-
tio), istnieje w człowieku skłonność ku dobru odpowiednio do natu-

ry, którą ma wspólnie z wszystkimi jestestwami (cum omnibus sub-
stantiis). Chodzi mianowicie o to, że każde jestestwo pragnie za-

chowania swojego bytu (substantia appetit conservationem sui esse) 
odpowiednio do swojej natury”

102
.  

Druga inklinacja jest analogicznie wspólna człowiekowi 

i zwierzętom. „Po drugie, istnieje w człowieku skłonność ku temu, 

co jest bliższe jego gatunkowi, mianowicie ku temu, co jego natura 

ma wspólne z innymi zwierzętami (cum ceteris animalibus). W myśl 
tego, co [w prawie Justyniana] powiedziano, że do prawa naturalne-

go należy to, „czego natura nauczyła wszystkie zwierzęta” (quae 

                                                           
98 STh I-II q. 91 a. 2. 
99 Tamże. 
100 J. Majka, Prawo naturalne w dokumentach Kościoła, RF 18(1970) z. 2, s. 36. 
101 STh I-II q. 94 a. 2; w tłum. M. A. Krąpca, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 

1975, s. 208. 
102 STh I-II q. 94 a. 2; w tłum. P. Bełcha, Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologicz-

na, t. 13, Prawo, Londyn 1986.  



151 

natura omnia animalia docuit), np. łączenia się mężczyzny z kobie-

tą, wychowanie dzieci itp.”
103

.  

Trzecia skłonność jest specyficzna tylko dla człowieka. „Po 

trzecie, istnieje w człowieku skłonność ku dobru odpowiadającemu 

jego rozumnej naturze (secundum naturam rationis), która jest mu 

właściwa (sibi propria). I tak np. człowiek ma naturalną skłonność 
do tego, żeby poznawać prawdę o Bogu (veritatem cognoscat de 
Deo) oraz do tego, żeby żyć w społeczności (in societate vivat)”104

.  

Powyższe wyliczenie inklinacji naturalnych poprzedził 

św. Tomasz metafizycznym określeniem dobra („dobrem jest to, 

czego wszystko pożąda [i ku czemu dąży], „dobro jest celem”), 

przywołaniem pierwszej zasady synderezy („dobro należy czynić”) 

oraz podaniem związku inklinacji z rozumowym poznaniem dobra 

(„to, ku czemu człowiek ma naturalną skłonność, rozum w natural-

ny sposób pojmuje jako dobro i w następstwie uważa, że należy 

czynnie ku niemu dążyć”). Ten kontekst ujęcia inklinacji mógł chro-

nić je przed naturalistyczną, biologiczną interpretacją. Szczególnie 

chodzi o rolę rozumu w stosunku do inklinacji naturalnych, czyli 

jego rolę w konstytuowaniu się dobra i prawa moralnego. Jednak 

same sformułowania inklinacji i późniejsze posługiwanie się nimi 

przez niektórych tomistów mogły sugerować taką interpretację i 

wywoływać jej krytykę. 
Sformułowania te bowiem można było również rozumieć w 

sensie naturalistycznych tendencji, albo przynajmniej w sensie im-

manentnych naturze dążeń do tego, co jest jej spełnieniem. Jeśli 
więc pojęcie „inklinacja naturalna”, miało być pojęciem treściowo 

bogatszym niż pojęcie „dobro”, „cel”, to jednak tym bardziej oka-

zywało się trudnym do właściwego ujęcia. Odwoływanie się do 

skłonności człowieka jako podstawy dobra i norm moralnych, nara-

                                                           
103 Tamże. 
104 Tamże. 
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żało się na zarzut biologizmu i przekreślania transcendencji osoby 

ludzkiej  

Słowo „inklinacja” było wyrażane przez tomistów jako: 

„skłonność”, „pęd”, np. „pęd zachowania życia”, jako „pociąg” np. 

„pociąg płciowy”
105

. Terminy te, a szczególnie przytaczane przykła-

dy, dawały możliwość naturalistycznej ich interpretacji. Przyjrzymy 

się bliżej niektórym ich określeniom. Pierwsza inklinacja określana 

jest jako „skłonność do zachowania bytu”
106

, jako „skłonności, 

zmierzające do zachowania nas przy życiu i zapewnienia pełnego 

rozwoju fizycznego”
107

, jako „pęd do zachowania własnego życia, 

własnego istnienia”
108

. Z zasadą tą wiążą autorzy „obowiązki przy-

rodzone względem samego siebie”, zakaz samobójstwa, obowiązek 

czuwania nad zdrowiem ciała i duszy, prawo do istnienia-życia, 

które jest bazą dla innych praw człowieka-osoby; z tego wynika 

zakaz samobójstwa, zabójstwa, niedopuszczalność kary śmierci
109

. 

Drugą inklinację wspólną człowiekowi i zwierzętom określa 

się jako: „pociąg płciowy” – wyznaczający „obowiązki przyrodzone 

względem naszego gatunku, mające na celu utrzymanie rodu ludz-

kiego na ziemi” a dotyczące „życia rodzinnego”; jako „skłonność do 

płodzenia i wychowania dzieci”, jako to, co „sama natura nauczyła 

wszystkie zwierzęta, mianowicie zespolenie się mężczyzny i kobiety 

i wychowanie dzieci”
110

.  

Trzecia inklinacja specyficzna już dla człowieka to: „skłon-

ność do szukania prawdy, do poznania ładu w świecie i odkrycia 

jego przyczyn”. Wyznacza nam ona „obowiązki przyrodzone 

                                                           
105 Cz. Martyniak, Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, 

Lublin 1949, s. 51; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986, t. I, s. 

211, Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, jw., s. 206. 
106 Martyniak, Obiektywna podstawa prawa, jw., s. 91. 
107 Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, jw., s. 210, 211. 
108 Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, jw., s. 209. 
109 Martyniak, Woroniecki, Krąpiec, jw. 
110 Tamże 
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względem Boga; jest to skłonność do „posia-dania dóbr z dziedziny 

intelektualnej i do poznania Boga”. Obok tego sformułowania, 

przywołuje się tu też naturalną skłonność człowieka do życia spo-

łecznego; „skłonność do obcowania z bliźnimi, porozumienia się 
z nimi (...) okazywania im wzajemnej pomocy”; skłonność do życia 

społecznego: „aby człowiek w społeczności żył w pokoju”, skłon-

ność do życia w państwie, a nawet skłonność do cnót.
111

. 

Łatwo jest dostrzec choćby w przytoczonych określeniach 

trudności we właściwym sformułowaniu inklinacji jako pewnych 

właściwości osoby ludzkiej, a nie jako immanentnych danemu by-

towi biologicznych tendencji. I tak np. Cz. Martyniak w ten sposób 

określa jedną z naturalnych skłonności pisząc: „Instynkt płciowy jest 

skłonnością natury ludzkiej i związek mężczyzny z kobietą jest actio 
hominis irracjonalną, wspólną człowiekowi ze zwierzętami”112

. 

Jeżeli instynkt ten jest wspólny ze zwierzętami, to jest on brany 

przyrodniczo, biologicznie, naturalistycznie. Oczywiście z tak ujęte-

go instynktu nie można wyprowadzić norm moralnych. W związku 

z tym, przytaczany autor wprowadza poprawkę, że instynkt ten, by 

był normą, musi być „uregulowany przez rozum (w instytucji 

małżeństwa) i wówczas to, stawszy się actio humana równocześnie 

staje się przepisem ustawy naturalnej”
113

. Dla człowieka bowiem 

właściwym działaniem, nie jest działanie wynikające z popędu zwie-

rzęcego, ale „ten ostatni jest surowym materiałem, który powinien 

dopiero być opracowany przez rozum, by stać się ustawą natural-

ną”114
. To uregulowanie przez rozum jest konieczne

115
, aby można 

było mówić o ustawie naturalnej. Stąd też z jednej strony skłonności 

                                                           
111 Tamże. „In omnibus hominibus est quidam naturalis impetus ad communitatem 

civitatis sicut et ad virtutes” Przytacza Cz. Martyniak z: In Polit., lib. l, ac. 1 in fine. 
112 Martyniak, Obiektywna podstawa prawa, jw., s. 92. 
113 Tamże, s. 90. 
114 Tamże, s. 91. 
115 STh I-II 94 2 ad 2. 
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naturalne są podstawą norm, z drugiej strony mają być przez rozum 

opracowywane, regulowane. „Ustawa naturalna oznacza zatem – 

stwierdza Cz. Martyniak – nie skłonności władz apetytywnych, 
lecz sądy rozumu praktycznego kierujące człowiekiem w jego 

czynnościach, które mogą być regulowane przez rozum. Potrzebny 

jest duży wysiłek inteligencji, by skłonności przetransformować 
na zasady ustawy naturalnej”

116
.  

Określenie roli rozumu w tym wysiłku przetransformowania, 

opracowania, regulowania inklinacji naturalnych stało się wśród 

tomistów przedmiotem szerokiej dyskusji. Zdarza się też tak, że 

mimo stanowiska o normotwórczej funkcji rozumu słusznego 

względem inklinacji naturalnych, dalej formułuje się szczegółowe 

normy moralne w oparciu o immanentne, można powiedzieć, biolo-

giczne tendencje tych inklinacji. Tak np. omawiany wyżej autor w 

kwestii czy poligamia jest czymś dobrym czy złym odpowiada, że 

„gdyby na świecie liczba kobiet była kiedyś nieproporcjonalnie 

większa od liczby mężczyzn rozum wskazywałby na poligamię 
jako rozwiązanie rozumne, a zatem zgodne z zasadami powszech-

nymi ustawy naturalnej”
117

. Poligamia bowiem nie przekreśla, ale 

realizuje podstawowy cel instynktu rozrodczego, a mianowicie zro-

dzenie i wychowanie dzieci. Nie jest ona zgodna – jego zdaniem – 

jedynie z „ubocznym celem małżeństwa”, którym jest „przyjaźń 
między małżonkami i utrzymanie pokoju w domu”

118
. Okazuje się 

więc w tym wypadku, że rozum przy formułowaniu norm szczegó-

łowych odwołuje się do biologicznie rozumianej prokreacji i sytua-

cji społecznej braku mężczyzn w porównaniu z ilością kobiet. Mimo 

zaznaczania np. przez Martyniaka w sprawie więzi małżeńskiej i 

prokreacji, że „związek ten jest związkiem ludzkim, a nie zwierzę-

                                                           
116 Martyniak, Obiektywna podstawa prawa, jw., s. 90. 
117 Tamże, s. 109. 
118 Tamże. 
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cym, albowiem skłonność ludzka nie może być z samej natury rze-

czy skłonnością czysto zwierzęcą”, to jednak ten sam autor formułu-

je stwierdzenie, że „charakter naturalny społeczności rodzinnej wy-
nika z instynktu rozrodczego”119

. W takiej terminologii popełnia 

się dwa błędy, formułuje się inklinację w terminologii naturalistycz-

nej, a następnie przez stwierdzenie wynikania sugeruje się, że z in-

stynktu rozrodczego wynikają prawa moralne życia małżeńskiego i 

rodzinnego. Jeśli się nawet zastrzega przy tym, że skłonność ludzka 

nie może być z samej natury rzeczy skłonnością czysto zwierzęcą, 
że rozmnażanie się u bytu rozumnego powinno być rozumne – to i 

tak nie jest jasne czym jest treściowo sama skłonność ludzka i co 

w człowieku dla rozumu jest podstawą i kryterium formułowania 

norm moralnych.  

„Prawo do przekazywania życia pojmowane było jednak trady-

cyjnie – stwierdza M. A. Krąpiec – w sensie zbyt zawężonym. Życie 

człowieka jako osoby nie wyczerpuje się przecież w sferze psy-

chiczno-biologicznej (...) gdyż u podstaw dawania życia fizycznemu 

potomstwu leży ogólna skłonność człowieka do w pełni osobowe-
go, a więc nie redukowanego wyłącznie do spraw płci, oddziaływa-

nia na osoby drugie, do wywierania wpływu na ich życie, do przeka-

zywania nie tylko życia biologicznego, lecz także różnorodnych 

treści intelektualnych i przeżyciowych, z których składa się świat 

wewnętrzny jednostki ludzkiej”
120

. Inklinacja przekazywania życia, 

to nie tylko rodzenie dzieci, ale wychowanie człowieka i należy ją 
brać w ramach „życia dla drugiego człowieka” i w tym kontekście 

może się nawet realizować bez fizycznego rodzicielstwa.  

Mamy tu więc do czynienia z personalistyczną interpretacją in-

klinacji naturalnych, z odchodzeniem od biologiczno-naturalistycz-

nych określeń w kierunku terminologii personalistycznej. By wła-

                                                           
119 Tamże, s. 93. 
120 Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, jw., s. 212. 
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ściwie ująć „pęd do zachowania i przekazywania życia”, sięga się tu 

do języka z opisu czy teorii osoby. Bez tego słowo „skłonność” mo-

że nieść treści irracjonalnej siły instynktu (wspólnego człowiekowi 

ze zwierzętami). Oczywiście zasada, że inklinacje te są analogiczne, 

specyficzne każdemu bytowi, a więc inklinacje zwierzęce i inklina-

cje natury ludzkiej są różne, nie pozwalała traktować inklinacji w 

człowieku naturalistycznie. Niemniej ta metodologiczna zasada 

sposobu traktowania inklinacji nie rozstrzygała jak z obserwacji 

skłonności w człowieku przejść do sformułowania norm i to norm 

moralnych. Nawet jeśli w ujęciu inklinacji naturalnych, udałoby się 
przezwyciężyć sformułowania naturalistyczne, to i tak w ich okre-

śleniu pozostaje moment nie biologicznej, ale szerzej bytowej ten-

dencji danej natury do właściwego jej dobra. Związanie dobra z taką 
tendencją, może implikować jednak jakiś immanentyzm, „natura-

lizm” metafizyczny
121

.  

Problematycznym też jest przejście od inklinacji naturalnych 

do sądów rozumu, do norm moralnych. Ten akt rozumu i przedmiot 

tego aktu, podstawa norm, winny być bliżej przeanalizowane. Cho-

dzi o to czy podstawą dla dobra moralnego, norm moralnych są sa-

me inklinacje naturalne, czy dopiero ich odniesienie do celu osta-

tecznego albo godności osoby pozwała ustalić jakie tendencje i od-

powiadające im dobra są właściwe człowiekowi. 

Analiza aktu rozumu w tych sformułowaniach jest zasadnicza. 

„Człowiek może działać w zgodności ze swymi skłonnościami je-

                                                           
121 Z tego względu m. in. T. Styczeń, śledzi błąd naturalistyczny w etyce tomistycz-

nej, nieuprawnionego przejścia z „jest” do „powinien”. Błąd ten zauważony został przez 

D. Hume’a, (Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963), i 

wyrażony w różnych sformułowaniach przez G. E. Moore’a (Zasady Etyki, jw.). Zob. 

Styczeń, Problem możliwości etyki, jw., s. 51-90; Doświadczalny punkt wyjścia etyki, jw., 

s. 42nn.; Biesaga, Zarys metaetyki, Kraków 1996, s. 29nn, 45nn. Zarzut błędu naturalizmu 

metafizycznego stawiają etyce tomistycznej, inspirujący się filozofią I. Kanta, twórcy tzw. 

„autono-micznej moralności” czy też „nowej teologii moralnej”. Zob. opracowanie kry-

tyczne: A. Szostek, Natura – rozum – wolność, jw., s. 32nn, 145nn. 
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dynie wówczas, gdy działa zgodnie z rozumem; i odwrotnie, kiedy 

postępuje zgodnie z rozumem, tym samym postępuje zgodnie ze 

skłonnościami, gdyż tylko żyjąc zgodnie z rozumem człowiek żyje 

prawdziwie po ludzku”
122

. W tym ujęciu słabnie rola skłonności 

naturalnych na rzecz normatywnych funkcji rozumu. „Skłonności 

naturalne są – wyraźnie zaznacza T. Ślipko – uzależnione od nor-
matywnych funkcji rozumu (słusznego) ustalającego ostatecznie, 

które działania wypływające sprawczo ze skłonności naturalnych 

prowadzą do celu ostatecznego, a które zaś od niego odwodzą, in-

nymi słowy, które są moralnie dobre, które zaś złe. Zadania tego 

dokonuje rozum nie w sposób arbitralny, czy wyłącznie intuicyjny, 

ale na podstawie obiektywnego stanu rzeczy”
123

. Autor odrzuca 

więc możliwość by same inklinacje naturalne jako takie były pod-

stawą wartości czy powinności moralnej. Tu właśnie potrzebne jest 

inne kryterium, czy zasada konstytutywna dobra moralnego. Jedni 

upatrują ją w sądach rozumu słusznego (ratio recta) (L. Lehu, J. de 

Finance), inni szukają jej nie w samym usprawnieniu rozumu, lecz 

w tym co on ujmuje a więc w istotowym porządku rzeczy (essentia-
lis ordo rerum) (M. Liberatore), w rozumnej naturze człowieka inte-

gralnie rozważanej (natura rationalis complete spectata) 
(V. Cathrein, Gonzalez Moral), lub naturze osoby ludzkiej integral-

nej i celowościowo uporządkowanej (T. Ślipko), w relacji aktów do 

celu ostatecznego (J. Mausbach, L. Taparelli, J. Messner, 

F. Bednarski), czy też do godności, wartości wsobnej osoby (K. 

Wojtyła, T. Styczeń, A. Szostek)
124

. To właśnie dopiero zgodność 
inklinacji z którymś z wymienionych kryteriów istotne charakteryzu-

je etykę.  
 

                                                           
122 Martyniak, Obiektywna podstawa prawa, jw., s. 102. 
123 T. Ślipko, Doświadczenie i celowość a podstawy etyki normatywnej, SPhCh 

19(1983) nr 2, s. 211-212. 
124 Ślipko, Zarys etyki ogólnej, jw., s. 194n, 277nn. 
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3.2. ROZUM I NATURA A KRYTERIUM MORALNOŚCI 

3.2.1. Rozum czy natura normą moralności? 

J. Messner zauważa, że już Arystoteles
125

 za kryterium moral-

ności uznawał nie tylko słuszny rozum (rechten Vernunft), ale przede 

wszystkim słuszne pożądanie (rechtes Streben). W swojej etyce i w 

teorii cnót zajął się szeroko analizą natury ludzkiej pod kątem jej 

naturalnych dążeń (Triebnatur des Menschen)126
. 

M. Wittmann śledząc wpływ na św. Tomasza z jednej strony 

odziedziczonego i przekazywanego w łonie chrześcijaństwa przez 

scholastykę neoplatońsko-augustyńskiego racjonalizmu, a z drugiej 

strony arystotelesowskiego empiryzmu oraz przejętej również przez 

Ojców Kościoła za pośrednictwem Rzymian (Cycerona, Ulpiana) 

racjonalistyczno-naturalistycz-nej koncepcji prawa naturalnego stoi-

ków zauważa, że nie zasymilował on do końca dwóch nurtów my-

ślenia w kwestii kryterium moralności czy szerzej koncepcji prawa 

naturalnego. Można te dwie koncepcje przeciwstawić pytając: czy 

podstaw dla dobra i norm moralnych należy szukać w porządku 
rozumu (Vernunftordnung, Vernunftgebot, Vernunfterkenntnis) czy 

w porządku natury (Naturordnung, Seinsordnung), czy fundamen-

tem jest naturalne poznanie (natürliches Erkennen) czy naturalne 

chcenie (natürliches Wolen), naturalne skłonności (inclinationes 
naturales), czy Tomasz jest w tej kwestii racjonalistą czy biologi-

stą?127
. 

A. Arntz stwierdza u Tomasza dwie skrajne tendencje 

w ujmowaniu prawa naturalnego: jedną racjonalistyczną, drugą 
skrajnie realistyczną128

. Pierwsza tendencja różni się od ujęcia 

                                                           
125 EN VI, rozdz. 1 i 2 . 
126 J. Messner, Kulturethik mit Grundlegung duch Prinzipienethik und 

Persönlichkeitsethik, jw., s. 158. 
127 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 336, 339, 343nn. 
128 J. T. Arntz, Prawo naturalne i jego dzieje, „Concilium” 1-10(1965-66), s. 370. 
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Kanta tylko realistycznym punktem wyjścia. Pierwsze zasady prak-

tyczne są według Tomasza rezultatem doświadczenia. W punkcie 

dojścia propozycja ta okazuje się jednak zdaniem Arntza – „ideali-

styczna”, gdyż kierując się pierwszymi zasadami praktycznymi i 

stosując dedukcyjny sposób wyprowadzania dalszych norm prawa 

naturalnego „zatraciła ona wszelki kontakt z konkretną rzeczywisto-

ścią. Wbrew realistycznemu początkowi tego systemu, rzeczywi-

stość staje się dlań nierealna, sam bowiem ten system opiera się na 
ideach”

129
. Mamy tu bowiem do czynienia z ideą stałej natury, ze 

stałymi pierwszymi zasadami praktycznymi, ze stałym systemem 

prawa naturalnego, sytuującym się poza historią, słusznym w każ-
dym czasie i w każdym miejscu. W propozycji skrajnie realistycznej, 

poprzez przyznanie skłonnościom naturalnym funkcji normatywnej, 

„element racjonalny staje się nierealny, a realizm wyrodnieje prze-

chodząc w fizycym. Człowiek pozostaje częścią natury”
130

. 

Przeciwstawiając się takiemu rozwiązaniu Arntz stwierdza, że 

człowiek w rozwoju historycznym poprzez kontakt z rzeczywisto-

ścią coraz bardziej jest świadomy swego rozumu i „widzi samego 

siebie w przeciwieństwie do „natury” jako „podmiot”, jako „istotę o 

nieskończonych zadaniach”
131

. Tworzy on samego siebie w każdym 

z tych zadań. W ten sposób jest nie tylko mistrzem przyrody, lecz 

także mistrzem swojej własnej natury132
. ”Z historycznego punktu 

widzenia – pisze Arntz – św. Tomasz znajduje się na pół drogi mię-
dzy stoicką natura artis magistra, a współczesną naturą artis mate-
ria”

133
. 

Kwestia czy porządek rozumu czy natury (ordo rationis czy or-
do naturae) jest podstawą i kryterium moralności została szeroko 

                                                           
129 Tamże. 
130 Tamże. 
131 Tamże. 
132 Tamże, s. 374. 
133 Tamże, s. 370. 
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podjęta przez samych tomistów. W dyskusji tej za drugą alternatywą 
opowiedzieli się tacy znawcy św. Tomasza jak: O. Lottin, E. Elter, 

V. Cathrein, a za pierwszą L. Lehu
134

. M. Wittmann poszukiwał 

wypośrodkowanego stanowiska zarysowanego skrajnie w krytyce 

dokonanej przez L. Lehu względem stanowiska Lottina i Eltera. 

Ogólnie jednak przychylał się on raczej do stanowiska przyjmujące-

go priorytetu rozumu względem natury
135

. Określając jako prawo 

naturalne nie tyle przedmiot, co sposób poznania twierdził on, że 

rozum mocą swego wewnętrznego światła rozpoznaje prawo natu-

ralne niezależnie od natury rzeczy. W formułowaniu prawa natural-

nego rozum związany jest bardziej z prawem odwiecznym (in der 
götlichen Vorsehung) niż z rzeczami przygodnymi (weniger in den 
endlichen Dingen)136

. 

Zwolennicy oparcia prawa naturalnego na naturze człowieka 

(natura complete spectata) (W. Cathrein)
137

 odwołują się do niej 

jako do zasady kognitywnej i miary rozumu (ratio mensurata a re-
bus est) (J. Pieper)

138
, podkreślają w naturze inclinationes naturales 

jako podstawę dla prawa naturalnego (A. D. Sertillanges, G. Manser 

J. Messner J. Maritain M. A. Krąpiec)
139

, czy też celowość lub cel 

                                                           
134 O. Lottin, L’ordre moral et l’ordre logique d’aprčs S. Thomas d’Aquin. „Anna-

les de l’Institut Supérieur de Philosophie” 5(1922), s. 303-399; E. Elter, Norma honestatis 
ad mentem Divi Thomae. „Gregorianum” 8(1927), s. 337-357; V. Cathrein, Quo sensu 
secundum S. Thomam ratio sit regula actuum humanorum? „Gregorianum” 5(1924), s. 

584nn; L. Lehu, La Raison – Rčgle de la moralité d’aprčs Saint Thomas, Paris 1930; zob. 

M. Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral. Eine Auseinandersetzung mit autono-
mer und teleologischer Ethik, Innsbruck-Wien 1987, s. 37nn; Wojtyła, Zagadnienie 
normy i szczęścia, w: Wykłady lubelskie, jw., s. 201nn. 

135 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 328. 
136 Tamże, s. 345; Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw., s. 37, przyp. 

8. 
137 W. Cathrein, Filozofia moralna, t. I- III, Warszawa 1904, t. IV, Warszawa 1905. 
138 Pieper, Die ontische Grundlage des Sittlichen nach Thomas v. Aquin, jw. 
139 A. D. Sertillanges, La Philosophie Morale de S. Thomas d’Aquin, Paris 1922, 

Tenże, La Philosophie des Lois, Paris 1946, G. Manser, Das Naturrecht in thomistischer 
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ostateczny (L. Taparelli, J. Messner, Bednarski)
140

, bądź też wolę 
Boga (W. Cathrein). Mimo szerokiej dyskusji Lehu z Lottinem i 

Elterem, problem: czy rozum czy natura jest w etyce Tomasza nor-

mą moralnego działanie nie jest – zdaniem Wittmanna – ostatecznie 

rozstrzygnięty141
. 

Podejmowany on jest zarówno przez filozofów jak i teologów 

moralistów tzw. „moralności autonomicznej” (autonome Moral), 
albo „teonomicznej autonomii” (theonomer Autonomie) (B. 

Schüller, Fr. Böckle, J. Fuchs i inni) oraz ich krytyków 

(M. Rohnheimer, J. Seifert, A. Szostek)
142

.  

 

3.2.2. Naturalne poznanie normą moralności 

Już w scholastyce – zdaniem Wittmanna – wyróżniono dwa 

ujęcia prawa naturalnego: prawo naturalne jako a) naturalne pozna-

nie (in der Form einer natürlichen Erkenntnis) i jako b) naturalne 

pożądanie, celowe dążenie woli (in der Form einer natürlichen Nei-
gung oder Willensrichtung). W tej ostatniej formie występuje prawo 

naturalne w stworzeniach nierozumnych. W przypadku człowieka 

występuję ono w obu formach: ujawnia się w poznaniu w postaci 

sądów imperatywnych intelektu, lecz również w postaci inklinacji 

naszej natury (in den natürlichen Trieben)143. „Św. Tomasz znał 

prawo naturalne – pisze Wittmann – w podwójnym sensie, zarówno 

                                                                                                    
Beleuchtung, Freiburg 1944; J. Messner, Das Naturrecht, jw.; J. Maritain, Les Droits de 
l’Homme et la Loi Naturelle, Paris 1951, A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, jw. 

140 L. Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, vol. I i II, Roma 1928; tłum. 

niem.: Versuch eines auf Erfahrung begründeten Naturrechts, Regensburg 1845; F. 

Bednarski, O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych, RF 27(1979), z. 2, 

s. 129-143. 
141 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 283. 
142 Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw.; J. Seifert, A Critique of the 

View of Josef Fuchs, „Anthropos”, Rivista di studi sulla persona e la famiglia, 2(1985) s. 

155-200; Szostek, Natura – rozum – wolność, jw. 
143 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 336. 
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jako naturalne poznanie (natürliches Wissen) jak równie jako natu-

ralne chcenie (naürliches Wollen)”144
. Skupimy się tutaj na pierw-

szym ujęciu tego prawa. 

Scholastyczny termin: „scientia naturalis” (natürliches Wissen) 
jest wyraźnym akcentowaniem związku prawa naturalnego z rozu-

mem. Prawo naturalne (lex naturalis) potraktowano tu jako natural-

ną wiedzę (scientia naturalis). Człowiek z natury, bez poszukiwań, 
analiz czy bycia pouczonym, rozpoznaje pewne prawdy mocą – jak 

mówili scholastycy – „naturalnego światła” (eines natürlichen Lich-
tes)145

. Tak jak rozum teoretyczny z natury (von Natur aus), zna 

pewne prawdy (gewisse Wahrheiten), tak również rozum praktyczny 

(die praktische Vernunft) zna oczywiste dla niego prawdy praktycz-

ne. Tego typu wiedza dana jest ludzkiemu rozumowi wraz z jego 

normalnym rozwojem, stąd jest to wiedza naturalna.  

Przez odwoływanie się do naturalnego poznania (na-türliches 
Wissen) zostało zmienione – zdaniem Wittmanna – pojęcie prawa 

naturalnego. Akcentując naturalne poznanie, rozumiano prawo natu-

ralne nie jako znajdujący się w naturze rzeczy (in der Natur der 
Dinge) docierający do nas z zewnątrz porządek (Ordnung), lecz jako 

to, co człowiek z natury rozpoznaje
146

. Przez wyrażeniu „naturalna 

wiedza” wskazywano na to, co naturalnie rozpoznane, a nie na 

obiektywny, nienależny od nas porządek natury czy porządek bytu. 

„Naturalne” nie oznacza już tego, co zgodne z naturą (das Na-
turgemäße) ani tego, co obiektywnie odpowiada danemu porządko-

wi natury i bytu, lecz to, co z natury poznane
147

. 

Scholastycy potraktowali więc naturalne poznanie bardzo bli-

sko pojęcia wiedzy wrodzonej. Byli oni w tym względzie pod 

wpływem tradycji Ojców Kościoła. Powoływali się na list św. Pawła 

                                                           
144 Tamże, s. 337. 
145 Tamże, s. 332. 
146 Tamże, s. 333. 
147 Tamże. 
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Apostola, że prawo moralne zapisane jest również w sercach pogan 

(Rz 2, 15). Św. Augustyn twierdził, że prawo naturalne (das Na-
turgesetz) jest wrodzone człowiekowi. Stwórca wypisał go w duszy 

ludzkiej. Takie stanowisko prezentowali Ojcowie Kościoła. Przy-

kładem może być św. Ambroży, który traktował prawo naturalne 

jako wrodzone. Scholastyka w jakieś części przejęła więc naukę 
patrystyczną o prawie naturalnym jako wrodzonym. Naukę tę moż-
na prześledzić u takich myślicieli jak: św. Bonawentura, Albert 

Wielki. Jej ślady znajdujemy również u św. Tomasz w wypowie-

dziach, że prawo to jest prawem niepisanym, ale prawem wpisanym 

w nasze serce
148

.  

Wrodzoność prawa naturalnego rozumiano jednak w węższym 

sensie niż u Platona. Ten węższy sens występuje – zdaniem Witt-

manna – już u stoików, który łączyli wiedzę naturalną z doświad-

czeniem, z poznaniem zmysłowym. Św. Bonawentura wyraźnie 

rozróżnił wrodzoność w węższym i szerszym sensie (Angeborense-
in). W tym pierwszym, które przyjmowała scholastyka, jako wro-

dzone rozumiano jedynie „naturalne światło rozumu” (nur das 
natürliche Licht des Verstandes), dzięki któremu możemy poznać 
najogólniejsze normy

149
. Rozpoznanie prawdy nie jest jednak wro-

dzone, lecz – jak utrzymywał O. Lottin – ujęte przez rozum z do-

znania i spostrzeżenia (Wahrnehmung und Erfahrung). Zdaniem 

Wittmanna Tomasz sięgając głównie do Alberta Wielkiego mógł 

akceptować wrodzoność wiedzy, ale w najwęższym i do tego wła-

ściwym sobie znaczeniu. „Z natury zakorzenione w naszej duszy 

prawo nie oznaczało dla niego jakieś rzeczywistej wiedzy (ein wir-
kliches Wissen), lecz tylko zwykłą zdolność poznania (eine bloße 
Fähigkeit zum Wissen); prawo naturalne w jego ujęciu, to nic innego 

jak udzielone nam od Boga światło (unserem Verstand von Gott 

                                                           
148 Tamże, s. 334, powołuje się na: Sent. III. 37. 1. 1. ad 3; Sent. IV. 33. 1. 2. 
149 Tamże. 
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verliehene Licht), dzięki któremu możemy rozpoznać, co należy 

czynić a czego unikać”150
. 

Ogólnie Wittmann staje na stanowisku, że Tomasz był pod 

wpływem neoplatonizmu Augustyna, perypatetyków i scholastyków, 

którzy traktowali prawo naturalne jako prawo rozumu i wiązali je 

bezpośrednio z prawem odwiecznym
151

. To intelektualistyczne uję-
cia prawa naturalnego jest związane z platońsko-augustyńską teorią 
poznania. Jeśli chodzi o akceptacje arystotelesowskiej czy platoń-
sko-augustyńskiej teorii poznania przez Tomasza, to pierwsza opcja 

kieruje Tomasza w kierunku silniejszego powiązania rozumu z po-

znawaną przez niego naturą, druga w kierunku bezpośredniego 

związku ludzkiego rozumu oświeconego z prawem odwiecznym w 

Bogu, które to prawo rozum bezpośrednio poznaje bez konieczności 

rozpoznawania realnych rzeczy
152

. 

Mimo, że M. Wittmann chce nadać Tomaszowej teorii pozna-

nia prawa naturalnego arystotelesowską, realistyczną perspektywę, 
i dlatego odrzuca możliwość posiadania prawa naturalnego jako 

wiedzy wrodzonej, deklaruje, że prawo to musi być poznaniem po-

rządku bytu i natury, to jednak sam wiąże intelekt nie z poznaniem 

realnego świata, lecz akcentuje raczej specyficzny moment augu-

styńskiej teorii poznania: udział naszego rozumu w świetle Bożym 

(ein göttliches Licht). 
 

3.2.3. Zakres iluminizmu w konstytuowaniu się  
moralności 

Już u Platona – stwierdza Wittmann – mamy do czynienia 

z modelem poznania jako promieniowania, emanacji prawdy. Bóg 

                                                           
150 Tamże, s. 335. 
151 Tamże, s. 345. 
152 Badanie historycznych powiązań etyki Tomasza zob. V. J. Bourke, St. Thomas 

and the Greek Moralists, Milwaukee 1947. 
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przedstawiany jest jako słońce emanujące promienie. Ujęcie prawdy 

przez przygodny umysł ludzki to przyjęcie promieniowania Bożych 

idei
153

. Iluminizm Augustyna od strony przedmiotu iluminacji rów-

nież związany był z teorią idei Platona czy Plotyna. To właśnie „Pla-

tońska koncepcja idei zrobiła karierę – zdaniem Krąpca – w myśli 
chrześcijańskiej św. Augustyna”

154
. 

W odróżnieniu od Arystotelesa empiryzmu genetycznego 

w teorii poznania, podkreślającego że to, co znajdzie się w intelek-

cie, najpierw musi być w zmysłach, teoria poznania Platona i Augu-

styna pomijała rolę zmysłów w konstytuowaniu się idei. Intelekt 

przez własne widzenie uchwytywał prawdę. Platona teorię preegzy-

stencji, anamnezy przekształcił Augustyn akcentując iluminację, 
oświecenie intelektu przez Boga dokonujące się na drodze natural-

nej i nadprzyrodzonej. Nie mamy tu do czynienia z empiryzmem 

genetycznym Arystotelesa w sensie zmysłowo-umysłowego procesu 

poznawania realnej rzeczy, lecz z bezpośrednim widzeniem prawd o 

rzeczach, idei rzeczy. Miejsce abstrakcji, jako pewnego zmysłowo 

intelektualnego procesu tworzenia pojęć, zastępuje tu intelektualna 

wizja, widzenie, ogląd idei, wzoru, istoty rzeczy. Oparcie poznania 

na intelektualnym, intuicyjnym widzeniu, przewija się wyraźnie w 

nurcie filozofii podmiotowej, racjonalistycznej (np. w filozofii: Kar-

tezjusza, Kanta, Husserla, Schelera i innych). 

Św. Augustyn przejął od Platona i jego kontynuatora Plotyna – 

zdaniem M. A. Krąpca – teorię idei i idee te umieścił w intelekcie 

Boga. „Zawarte w boskim intelekcie idee – jako niepowątpiewalne i 

nieginące – są wzorami tego, co może powstać i zginąć; i wedle nich 

formuje się to, powstaje i ginie”
155

. Wystarczyłoby te idee w Bogu 

poznać, aby mieć wiedzę o rzeczach i ją o wszystkim orzekać. W 

                                                           
153 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 325nn. Powołuje się na: 

Plotyn, Enn. I, 1. 8, II 3, 17, IV 3, 17. 
154 Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, jw., s. 70. 
155 Tamże, s. 71. 
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tym sensie również poznanie prawa odwiecznego jako idei, prawzo-

ru rzeczy pozwoliłoby człowiekowi jednoznacznie orzekać to prawo 

o każdym człowieku. 

Błędem takiego ujęcia poznania jest – zdaniem M. A. Krąpca – 

„przeniesienie sposobu pojęciowego poznania na samą treść po-

znawczą”156
. Z pozycji tomizmu egzystencjalnego, poznanie real-

nych rzeczy, to uwzględnienie nie tylko treści, i to w postaci treści 

pojęciowych, lecz również istnienia bytu. To, że ujmujemy treści 

rzeczy ogólnie, pojęciowo jest ułatwieniem poznania, ale zarazem 

wyrazem naszej słabości intelektualnej. Intelekt nasz nie jest zdolny 

bezpośrednio, istotowo i koniecznie ująć w pojęciu istotę jednost-

kową, i dlatego abstrahuje od cech jednostkowych, tworząc drogą 
abstrakcji zschematyzowaną naturę ogólną157

. 

Dopiero krytyczna ocena poznania pojęciowego, odwołanie się 
do transcendentalnych ujęć bytu, do poznania analogicznego, chroni 

nas – zdaniem Krąpca – przed potraktowaniem konkretnej substan-

cji, np. osoby jako „jednoznacznej” realizacji jakiejś idei
158

. 

„Wszystkie byty nie są jednoznaczną realizacją jakiejś idei. Byty są 
analogiczne. I jeden człowiek od drugiego nie różni się tylko przy-

padłościowo, realizując „tę samą” gatunkową naturę. Człowiek od 

człowieka różni się bytowo-substancjalnie. Każdy z nas bowiem jest 

substancją jednostkową, jest podmiotem, osobą, bytem dla sie-

bie”
159

. Platon potraktował idee jako przedmioty realne, jako posia-

dające ogólne, niezmienne i konieczne treści i umieścił je w Bogu. 

Idee te, prawzory rzeczy w Bogu, stanowiły prawo odwieczne, które 

stawało „prawem zarazem naturalnym, wiążącym wszystkich ludzi 

identycznie”
160

. 

                                                           
156 Tamże, s. 74. 
157 Tamże. 
158 Tamże. 
159 Tamże. 
160 Tamże, s. 73. 
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Wypowiedzi Tomasza, w których pisze on o poznaniu Boga, 

o poznaniu prawd wiecznych w Bogu, o poznaniu prawa odwiecz-

nego i prawa naturalnego, gdzie zaznacza, że poznajemy „dzięki 

światłu, które jest podobieństwem światła słonecznego”
161

, że „Bóg 

dał nam udział w swoim świetle, cząstkę swego światła, dzięki cze-

mu wszystko poznajemy i o wszystkim sąd wydajemy; że „naturalne 

światło rozumu, to udział w świetle Boga”
162

 – są wyraźnym nawią-
zaniem do augustyńskiej teorii iluminacji

163
. Do teorii tej nawiązuje 

Tomasz w Sumie filozoficznej omawiając istnienie praw wiecznych, 

w Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda i w Sumie teologicz-
nej164. „Już w czwartej księdze Komentarza do Sentencji św. To-

masz – zdaniem S. Kowalczyka – połączył motywy augustyńskie i 

arystotelesowskie, to jest teorię egzemplaryzmu z teorią pierwszych 

zasad”
165

. Asymilacja augustyńskiej teorii iluminacji przez Tomasza 

skłania niektórych jego interpretatorów (M. Grabmann, R. Jolivet, 

Ch. Boyer) do twierdzenia o możliwości uzgodnienia tej teorii z 

jego epistemologią166
. Traktuje się wtedy epistemologię Tomasza 

jako syntezę wątków perypatetyckich i platońsko-augustyńskich”
167

. 

                                                           
161 SCG III, c. 47. 
162 STh I q. 12 a. 11 ad 3. 
163 Messner, Kulturethik mit Grundlegung durch Prinzipienethik und 

Persönlichkeitsethik, jw., s. 25. Höver Erfahrung und Vernunft, jw., s. 133. K. W. Merks, 

w: Theologische Grundlegung der Sittlichen Autonomie, Düsseldorf 1978, s. 269 

zaznacza, że Tomasz przeformułował zagadnienie lumen intellectuale w ten sposób, iż 
„chodziło mu nie o zawartość poznania (Erkenntnisinhalte) lecz o zdolność poznania 

(Erkenntnisfähigkeit)”. 

W sprawie "impressio" lub "irradiatio", światła Bożego u Tomasza zob.: F. 

Böckle, Natürliches Gesetz als göttliches Gesetz in der Moraltheologie, w: W. Böc-

kenförde (red.), Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973, 165-188, najważ.175nn. 
164 S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, Warszawa 1987, s. 

180n. 
165 Tamże. 
166 Tamże. 
167 M. Grabmann, Göttlicher Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach Augu-

stinus und Thomas von Aquin, Münster 1924 s. 53-67. 
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Wydaje się, że w zależności od interpretacji Tomasza w postaci 

tomizmu egzystencjalnego, tradycyjnego, transcendentalnego w tym 

fenomenologicznego
168

, różnicuje się również rola i zakres jakieś 
formy iluminacji możliwej w tej interpretacji do przyjęcia. Ogólnie 

można przyjąć, że wraz z tendencją bardziej realistyczną w interpre-

tacji Tomasza będzie się zawężać obszar zasad, prawd, przyjętych w 

odwołaniu się do iluminacji jako intelektualnej intuicji czy intelek-

tualnej oczywistości. Przeciwnie w tomizmie fenomenologicznym, 

nawiązującym to tego, co dane w intuicji jako oczywiste, do aprio-

rycznego wglądu w istotę (idee) i związki istotowe, zakres twierdzeń 
przyjętych na podstawie światła intelektu rozszerza się obejmując 

np. świat wartości. Nawet w tomizmie egzystencjalnym przyjmuje 

się w punkcie wyjścia intuicję jako uchwycenia pierwszych zasad 

bytu i myślenia. Intuicja bytu, intuicja istnienia (Maritain, Krąpiec) – 

to w jakimś zakresie nawiązanie do teorii iluminacji, naturalnego 

światła umysłu
169

. 

W realistycznej tendencji interpretacji Tomaszowej teorii po-

znania, ujmuje się iluminację jako lumen naturale, czyli naturalne 

światło, naturalna zdolność intelektu uchwycenia pierwszych zasad 

bytu i myśli jako oczywistych i niepodważalnych. U św. Tomasza 

światło umysłu dotyczy uchwycenia pierwszych zasad i to zarówno 

w porządku rozumu teoretycznego jak i praktycznego. W tym dru-

gim przypadku chodzi o pierwsze zasady prawa naturalnego
170

. 

Zasad tych nie można dowodzić, gdyż one warunkują dalsze pozna-

                                                           
168 Zob. M. Gogacz, Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu, w: W kierunku 

Boga, Warszawa 1982, s. 59-81. 
169 J. Maritain, Intuicja bytu, w: Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 

1988, s. 107nn; S. Kowalczyk, Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin 1992, s. 

26, 28, 30. 
170 Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna, jw., s. 183. 
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nie. Niektórzy podkreślając ich oczywistość, mówią w tym przypad-

ku o aprioryzmie pierwszych zasad (M. Grabmann, J. Messner)
171

.  

Oczywiście, powyższe nawiązanie w rozumieniu lumen natu-
rale św. Tomasza do teorii iluminacji św. Augustyna nie oznacza 

przyjęcia jakieś wiedzy wrodzonej. Już bowiem św. Augustyn od-

rzucał w tłumaczeniu pochodzenia wiedzy teorię preegzystencji i 

anamnezy Platona. „Raczej chyba należałoby przyjąć, że dusza z 

natury swej, zgodnie z zamysłami Stwórcy, ogląda naturalne byty 

umysłowe”
172

. To oglądanie jednak było bliskie widzeniu prawdy w 

Bogu, widzeniu w Bogu prawzorów, idei, widzeniu prawa odwiecz-

nego.
173

. Św. Tomasz idąc w tej kwestii za Arystotelesa teorią po-

znania utrzymywał, że „nikt (z żyjących) nie może poznać prawa 

wiecznego takim, jakim ono jest w samym sobie. W ten sposób 

mogą je poznać tylko święci w niebie, którzy widzą Boga w jego 

istocie. Natomiast wszelkie rozumne stworzenie może je poznać po 

jego większym lub mniejszym promieniowaniu (irradiatio) tj. 

udzielaniu się”174
. Użycie przez Tomasza określenia „promieniowa-

nia”, udzielania się prawdy i to prawdy odwiecznej, niezmiennej jest 

– zdaniem Wittmanna – wpływem Augustyna
175

.  

 

                                                           
171 Ich oczywistość zasadza się w ich intuitywnej wglądowości (in ihrer intuitiven 

Erschaubarkeit) i wewnętrznej konieczności (in ihren innere Notwendigkeit). Höver, 

Erfahrung und Vernunft, jw., s. 124, 133; Messner, Kulturethik mit Grundlegung durch 
Prinzipienethik und Persönlichkeitsethik, jw., s. 16, 17, 143; J. Messner, Sind die Natur-
rechtsprinzipien Leerformeln? w: F. Böckle (red.), Moral zwischen Anspruch und Veran-
twortung. Festschrift für Werner Schöllgen, Düsseldorf 1964, s. 318-326.  

172 Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Lublin 1963, 12, 15, 24, 

s. 345. 
173 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 327. 
174 STh I-II q. 93 a. 2. (te i następne w: tłum. P. Bełcha) 
175 Wittmann, Die Ethik des Hl. Thomas von Aquin, jw., s. 327. 
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3.2.4. Akt rozumu praktycznego normą moralności 

Św. Tomasz w traktacie O prawie w Sumie teologicznej stwier-

dza, że istotowo „prawo jest czymś przynależącym do rozumu”
176

, 

że jest ono „wypracowane przez rozum”, jest „jego dziełem” (opus 
rationis)177

. „Prawo jest niczym innym – pisze on – jak wytyczną 
(dictamen) rozumu praktycznego”

178
. Wszystko w człowieku winno 

podlegać kierownictwu rozumu
179

. W tym podkreślaniu rozumu 

jako konstytuującego prawo naturalne, Tomasz idzie tak daleko, że 

nie waha się stwierdzić: „Rozum ludzki jest normą i miarą ludz-

kich postępków”
180

. „Wszystkie naturalne skłonności (...) powinny 

być posłuszne rozkazom rozumu”(...), rozum ma kierować wszyst-

kimi skłonnościami jakie są w człowieku”
181

. 

W tym podporządkowaniu skłonności w człowieku rozumowi 

podkreślone jest przez Tomasza to, że nie skłonności same w sobie 

stanowią prawo naturalne, nie ona są normą i miarą, ale rozum jakby 

wobec nich ustanawia normę i miarę. Czy w takim razie można 

rozum potraktować jako sam z siebie ustanawiający normę i miarę 
działania? Tomasz przeczy takiemu rozumieniu konstytuowania się 
prawa naturalnego przez rozum. „Sam z siebie rozum ludzki, nie 
jest normą rzeczy. Ma jednak wrodzone sobie z natury zasady, 
które są jakimiś ogólnymi normami i miarami tego wszystkiego, co 

ma człowiek czynić. Tego to właśnie rozum naturalny jest normą i 
miarą. Nie jest zaś miarą tego, co pochodzi z natury”

182
. Powyższy 

tekst nie jest łatwy do interpretacji. Z jednej strony bowiem rozum w 

tym, co jest w nim wrodzone, co pozwala mu formułować najogól-

                                                           
176 STh I-II q. 90 a. 1. 
177 STh I-II q. 94 a. 1. 
178 STh I-II q. 91 a. 1; również 91 a. 2. 
179 STh I-II q. 94 a. 2 i a. 3. 
180 STh I-II q. 90 a. 1 
181 STh I-II q. 94 a. 4. 
182 STh I-II q. 91 a. 3. 
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niejsze zasady poznania i działania, jest normą i miarą, z drugiej 

strony odnośnie do tego, co pochodzi z natury, nie jest tą normą i 
miarą. Z jednej strony podkreślona jest więc przez Tomasza konsty-

tuująca prawo moralne funkcja rozumu, z drugiej jednak – funkcja 

ta jest podporządkowana odczytaniu przez rozum tego, co jest nieza-

leżne od niego w naturze rzeczy.  

Wydaje się, że stanowiska neotomistów oraz tych, którzy roz-

wijają myśl św. Tomasza w kontekście nurtów współczesnych, mo-

gą przybierać różne formy, od koncepcji skrajnie racjonalistycznej, 

w której rozum traktuje się jako twórcę norm (F. Böckle) (schöpferi-
sche Vernunft), do skrajnie przeciwnej, w której rozum to organ czy-

tający istniejące w rzeczach, prawo naturalne (H. Rommen, G. M. 

Manser, J. Pieper) (rozum jako Ableseorgan), do stanowisk pośred-

nich w których: rozum praktyczny konstytuuje twórczo prawo natu-

ralne (M. Rhonheimer, J. Finnis), lub czyni to rozum łączący wgląd 

w pierwsze zasady z wglądem w naturę (J. Messner), lub też rozum 

uchwytujący zasady, ale w sensie idealnie rozumianych wartości 

(tomizm fenomenologiczny)
183

. 

Obok tego kierunku analiz, pewne światło na rolę rozumu 

w konstytuowaniu się prawa naturalnego dają Tomaszowe wypo-

wiedzi odnośnie prawa naturalnego w istotach nierozumnych, w 

kontraście do istot rozumnych oraz związek prawa odwiecznego z 

prawem naturalnym w człowieku. Człowiek – według Tomasza – w 

dwojaki sposób uczestniczy (podlega) prawu wiecznemu: uczestni-

cząc w nim w sposób świadomy i przez skierowanie jego skłonności 

do zgodnego z prawem odwiecznym celu. Istoty nierozumne nie 

posiadają prawa odwiecznego w sposób świadomy, nie konstytuują 
go. Są rządzone prawem odwiecznym „na sposób [wrażonej] w 

                                                           
183 Wyszczególnienie stanowisk i dyskusję z nimi: zob.: Rhonheimer, Natur als 

Grundlage der Moral, jw., stanowiska s. 28 przyp. 4, 5; krytyka „moralności autonomicz-

nej” s. 149nn, 181nn; Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik, jw., s. 120nn; 

Szostek, Natura – rozum – wolność, jw., s. 20, 38nn.  
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naturę zasady, prawidła działania: na sposób [nieświadomego] dzia-

łania i doznania”
184

.  

Natomiast człowiek dzięki rozumowi konstytuuje to prawo, 

nakaz działania. Jest on nie tylko przedmiotem (bierne uczestnictwo 

w prawie odwiecznym), ale podmiotem tego prawa (czynne uczest-

nictwo w prawie odwiecznym. Istoty nierozumne są jedynie przed-

miotami prawa naturalnego. Jeśli człowiek działa według rozumu, 

według ukonstytuowanego przez rozum prawa moralnego, to istoty 

nierozumne są przez swoje inklinacje kierowane do takiego, a nie 

innego działania. Stąd też u człowieka możemy we właściwym sen-

sie mówić o prawie, natomiast u istot nierozumnych jedynie przez 

pewne podobieństwo. Nie dokonują one bowiem żadnych prawnie, 

moralnie powinnych aktów
185

. 

W nurtach podkreślających radykalną odmienność człowieka 

od innych istot, radykalną odmienność rzeczywistości moralnej, 

powinności moralnej od rzeczywistości natury, zmierza się bardziej 

do przeciwstawienia sobie: rozumu i natury, osoby i natury, bytu i 

powinności. W teorii poznania akcentuje się wtedy bardziej aprio-

ryzm i kreatywizm rozumu. Próby potraktowania prawa naturalne 

jako tylko aktu samego rozumu zapominają jednak o drugim z wy-

mienionych poprzednio sposobie uczestniczenia człowieka w pra-

wie odwiecznym, o skierowaniu jego rozumu i woli, i w ogóle całej 

natury człowieka, do właściwego mu celu. 

Należy więc powtórzyć, że w ujęciu Tomasza prawo naturalne 

jest czymś odkrywanym przez rozum, ale nie jest tylko czystym 

aktem samego rozumu. Konstytuowanie się prawa naturalnego 

przez rozum praktyczny, porównuje on do konstytuowania się są-

                                                           
184 STh I-II q. 93 a. 6. 
185 Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw., s. 67. 
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dów rozumu teoretycznego
186

. Sądy te różnią się między sobą za-

wartością. Sąd bowiem rozumu praktycznego zawiera treść norma-

tywną (praeceptum lub imperium). Przedmiotem rozumu praktycz-

nego jest przedmiot normatywny, praktyczny. 

Konstytutywna funkcja ratio naturalis została – zdaniem 

R. Rhonheimera – niezrozumiana i przeoczona zarówno przez ra-

cjonalistyczno-formalną interpretację tego ratio w nurcie tzw. „mo-

ralno-ści autonomicznej”, jak i w nurcie skrajnie przeciwnej inter-

pretacji naturalistycznej
187

.  

Błędna interpretacja Tomaszowego ratio naturalis wprowa-

dzona przez J. T. Arntza
188

, polega na potraktowaniu ratio naturalis 
jako poznania czysto formalnego (als rein formale Erkenntnis), w 

którym pominięto jego związek z ujęciem inklinacji naturalnych. 

Podobnie F. Böckle
189

, pomija związek aktu intelektu z rzeczywi-

stością ujmowaną tym aktem, traktując ratio naturalis jako naturę 
ludzkich władz poznawczych, jako to, co wrodzone ludzkiemu po-

znaniu (das Angeborene in der menschlichen Erkenntnis)190. Ten 

wrodzony aprioryzm interpretowany w duchu filozofii transcenden-

talnej Kanta, prowadzi do potraktowania sądów moralnych czysto 

formalnie bez materialnej treści tych sądów, czyli bez przedmioto-

wego ujęcia naturalnych inklinacji człowieka. 

Błędu naturalizmu polegającego na próbie wyprowadzenia są-
dów moralnych bezpośrednio z natury fizycznej (naturalizm, biolo-

gizm) czy natury metafizycznej człowieka (esencjalizm), można 

                                                           
186 „Lex naturalis est aliquid per rationem constitutum; sicut etiam propositio est 

quoddam opus rationis”. STh I-II q. 94 a. 1. „Sicut enuntiatio est rationis dictamen per 

modum enuntiandi, ita etiam lex per modum precipiendi”. STh I-II q. 90 a. 1. 
187 Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw., s. 61. 
188 J. T. Arntz, Die Entwicklung des naturrechtlichen Denkens innerhalb des Tho-

mismus, w: F. Böckle (red.), Das Naturrecht in Disput, Düsseldorf 1966, s. 87-120.  
189 F. Böckle, Rückblick und Ausblick, w: jw., s. 121. Prezentacja „moralności au-

tonomicznej” zawarta jest m.in. w: F. Böckle, Fundamentalmoral, München 1977. 
190 Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw., s. 61, przyp. 61. 
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zdaniem M. Rhonheimera uniknąć wychodząc w punkcie wyjścia 

do konstytuującego prawo moralne aktu rozumu praktycznego191
. 

To właśnie w aktach rozumu praktycznego, a nie w analizie natury 

metafizycznej czy istoty człowieka (natura metaphysica, Wesensna-
tur) dane nam jest wprost pierwotne odróżnienie dobra i zła, odróż-
nienie tego, co specyficznie moralne. „Poznania moralności – 

stwierdza podobnie W. Kluxen – nie można wyprowadzić z istoty 

(człowieka) jako danej nam poprzednio (przed moralnością”192
. 

Dzieje się bowiem odwrotnie: „poznanie istoty, która uzasadnia 

[moralność] (des gründenden Wesens), dokonuje się dopiero w pełni 

wtedy, gdy poznanie tego, co uzasadniane (des Gegründeten tj. mo-

ralności, jest nam [uprzednio] dane”
193

. A oto jak przebiega według 

Wolfganga Kluxena konstytuowanie się tego, co moralne. Najpierw 

dokonuje się akt poznania (moralności) i dzięki towarzyszącej mu 

refleksji otwiera on i prowadzi nas do szukania uzasadnień, wyja-

śnienie tego faktu. Poszukiwanie to posługuje się refleksją (in der 
Figur der Reflexion bewegen) i niejako cofa się do tych podstaw, 

które wyjaśniają dlaczego to wydarzenie zachodzi. Poznanie istoty 

uzasadniającej ten fakt (des erkenntnisgründenden Wesens) dokonu-

je się na końcu. Jest to jakby cofanie się od następstwa do racji, do 

podstawy tego, co dane. Uprawiając w ten sposób metafizykę postę-
powania ludzkiego, dochodzimy do metafizycznego uzasadnienia 

(Gründung) czy wyprowadzenia (Ableitung) moralności
194

. „Roz-

strzygającym w tej kwestii jest to, że to uzasadnienie (Gründung) 
lub wyprowadzenie (Ableitung) moralności, jest poznaniem istoto-

wo wtórnym (wesentlich nachfolgende Erkenntnis ist)”195
.  

                                                           
191 Tamże. s. 61. 
192 W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, Hamburg 1988, s. 

188. 
193 Tamże, s. 189. 
194 Tamże. 
195 Tamże. 
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Niektórzy interpretatorzy Tomasza, sugerując się pewnymi jego 

wypowiedziami z metafizyki postępowania moralnego wyprowa-

dzają moralność wprost – zdaniem Kluxena – z istoty natury ludz-

kiej (aus Wesen der Menschennatur). Punktem wyjścia są dla nich 

stwierdzenia metafizyczne, że każda rzecz jest dobra i dobrem jest 

to, co jest zgodne (odpowiada) formie, istocie danej rzeczy. Dobrem 

dla człowieka jest to, co jest zgodne (odpowiada) jego formie, isto-

cie, naturze ludzkiej. „Moralność, pojawia się w toku rozumowania 

jako następstwo (Folge) [istotowej] treści ludzkiej natury (aus der 
Wesensbestimmheit der Menschennatur), która jest właściwą miarą 
(kryterium) dobra i zła”

196
. 

Aby uniknąć takiego sposobu wyprowadzania moralności, na-

leży – zdaniem Kluxena – wyraźnie wydobyć i rozwinąć stwierdze-

nia Tomasza, że „natura ludzka jest istotowo określana przez ro-

zum”
197

. W tej interpretacji Tomasza należy najpierw wziąć pod 

uwagę rozum jako akt-zasadę (das Aktprinzip), dzięki której pojawia 

się rozróżnienie dobra i zła. Tomasz podkreśla wyraźnie, że „zróżni-

cowanie czynności ludzkich na dobre i złe, zależy od ich stosunku 

do rozumu”
198

. Dobro nie pojawia się w relacji rzeczy do innych 

władz człowieka np. do zmysłów, lecz w ich odniesieniu do rozumu. 

Spostrzeżenie barwy i dźwięku jest zróżnicowaniem istotnym 

„wprowadzo-nym” przez zmysły, lecz nie jest takim w stosunku do 

dobra i zła. Zróżnicowanie na dobro i zło pojawia się w oparciu o 

zasadę ludzkiego intelektu. To nie istota, natura ludzka jest tu bezpo-

średnią zasadą tego rozróżnienia, lecz rozum ludzki.  

W strukturze człowieka rozum ludzki jest według Tomasza 

władzą, możnością duszy, stąd nie jest ostatecznym principium, lecz 

tym, co przez istotę człowieka warunkowane, czyli jest principia-
tum. Ale to przywoływanie podstaw intelektu, odwoływanie się do 
                                                           

196 Tamże, s. 190. 
197 Tamże, 191; zob. STh I-II q. 18 a. 5. 
198 STh I-II q. 18 a. 5. 
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jego formy substancjalnej: duszy, dokonuje się drogą refleksji nad 

działaniem intelektu
199

. Moralność nie pojawia się bezpośrednio 

jako następstwo istoty człowieka, ale konstytuuje się w aktach ro-

zumu. Dzięki refleksji możemy od aktu intelektu przejść do rozwa-

żenia go jako władzy (możności) duszy i wskazać na nią, jako pod-

stawę tego aktu
200

. To, że tą drogą możemy określać istotę człowie-

ka nie znaczy, że moralność można z niej wyprowadzić (Ableitung). 
Pierwszeństwo w tym względzie przysługuje aktowi intelektu prak-

tycznego. To nie dedukcja z istoty natury ludzkiej prowadzi do od-

krycia moralności, lecz akt rozumu praktycznego. Rozum okazuje 

się w tym akcie zasadą rozróżniania dobra i zła, staje się regułą 
(Vernunftregel) dla kierowanych przez niego czynności. Esse secun-
dum rationem, to zgodność z intelektem jako aktem-zasadą (Ak-
tprinzip) moralności

201
. 

Przeciw próbom wyprowadzenia moralności z istoty człowieka 

przeczy również – zdaniem Kluxena – to, że istota ta jest odkrywana 

jako podstawa intelektu teoretycznego a nie praktycznego. Dzieje się 
tak dlatego, że akt rozumu teoretycznego jest wcześniejszy w sto-

sunku do aktu rozumu praktycznego. Stąd też znalezienie podstaw 

ontycznych dla intelektu teoretycznego, nie jest tym samym posia-

daniem podstaw intelektu praktycznego. Metafizyczne podstawy 

intelektu teoretycznego nie muszą zawierać w sobie podstaw (die 
Gründung) intelektu praktycznego. Z tego względu należy zaprze-

czyć możliwości wyprowadzenia (Ableitung) moralności z istoty 

ludzkiej (Menschenwesen). Wyprowadzenie to nie ma znaczenia 

praktycznego. Związane jest ono ze spekulatywnymi pytaniami me-

tafizycznymi
202

.  

                                                           
199 Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, jw., s. 191. 
200 Tamże. 
201 Tamże, s. 192. 
202 Tamże, s. 194. 
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Właściwym punktem wyjścia dla moralności jest akt rozumu 

praktycznego. „Natura czy istota nie są bezpośrednią normą (nicht 
unmittelbar maßtäblich), lecz jedynie tym, co daje rozumowi, dla 

którego są podstawą, wolną przestrzeń (den Raum frei), w której on 
sam jest miarą i normą (selbst messend, regelnd)203

.  

Podobnie argumentuje Martin Rhonheimer. To nie z natury me-

tafizycznej człowieka wywnioskowujemy – jego zdaniem – to, co 

moralne, lecz odwrotnie: najpierw ratio naturalis przez swe natural-

ne poznanie, naturalne „światło” uchwytuje to, co dobre, a później, 

przeprowadzając refleksję nad tym aktem rozumu praktycznego i 

szukając ostatecznych wyjaśnień, dochodzimy do natury metafi-

zycznej człowieka (natura metaphysica) i do Bytu Absolutnego. Ale 

ta reditio completa dokonuje się wobec odkrycia specyficznych da-

nych moralności, które należy uwzględnić mówiąc o naturze czło-

wieka
204

.  

Inaczej popełniamy błąd petitio principii: z pojęcia natury 

ludzkiej wyprowadzamy pojęcie moralności. Tymczasem to moral-

ność przez swą specyfikę określa specyficzność, odmienność natury 

ludzkiej od zwierzęcej. Stąd dla uniknięcia tego błędu, trzeba wy-

raźnie oddzielić: a) spontaniczne dokonywanie się aktu rozumu 
praktycznego, w którym to akcie konstytuuje się prawo naturalne, 

od b) refleksji nad tym aktem, która to refleksja może dotyczyć 
samego aktu, ale również ostatecznych wyjaśnień faktu moralno-

ści
205

. Pierwsza płaszczyzna to pierwotna, rozkazująco-praktyczna 

strona tego aktu; druga to opisowo-refleksyjna jego strona (präzep-
tiv-praktische, descriptiv-reflexive Ebene)206. W rozgraniczeniu tych 

sfer można się posłużyć Tomaszowym odróżnieniem poznania in 

                                                           
203 Tamże, s. 195. 
204 Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw., s. 37nn, 63nn. 
205 Tamże, s. 63nn. 
206 Tamże, s. 63. 
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actu exercito i in actu signato207
. Konstytuowanie się bowiem są-

dów praktycznych rozumu praktycznego, to jedna rzeczywistość, a 

refleksja nad tym co się w tych sądach dokonuje to druga rzeczywi-

stość. 
Rozróżnienie powyższe nabiera znaczenia nie tylko dla pod-

kreślenia realizmu w sensie przedrefleksyjnego styku intelektu z 

rzeczywistością (np. bezpośrednie, pierwotne stwierdzenie istnienia 

przedmiotu w ponadprawdziwościowym poznaniu – jak to stwier-

dza M. A. Krąpiec), ale w odkryciu podstawowego źródła nakazów 

moralnych, prawa naturalnego. M.in. tacy myśliciele jak: W. Kluxen 

i J. Finnis
208

 czy G. Grizes
209

 widzą źródło prawa naturalnego i na-

kazów w pierwotnych aktach rozumu praktycznego. W tym bezpo-

średnim (bez pośrednika, bez tego, co będzie dane w refleksji nad 

tym aktem) styku z rzeczywistością, „akty rozumu praktycznego (...) 

konstytuują – zdaniem Rhonheimera – prawo naturalne (das Na-
turgesetz konstituiren)210. W refleksji rozpoznajemy tę normatywną 
czynność rozumu wraz z ukonstytuowaną przez nią zawartością 
jako prawo naturalne. W refleksji nad nakazującym aktem rozumu 

praktycznego (Reflexion über diesen präzeptiven Akt der praktischen 
Vernunft) uchwytujemy normatywną wypowiedź (normative Ausa-
ge): bonum est faciendum. Sąd ten jest rezultatem konstytutywnej 

funkcji rozumu praktycznego i występuje on od początku, nie jako 

wypowiedź oznajmująca, ale rozkazująca (praeceptum). W refleksji 

nad tym aktem możemy stwierdzić, że rozum praktyczny stając wo-

bec dobra, które jest jego przedmiotem (prawda praktyczna to zgod-

                                                           
207 Zob. W. Chudy, Refleksja a poznanie bytu, Refleksja „in actu exercito” i jej 

funkcja w poznaniu metafizykalnym, Lublin 1984; Tenże, Rozwój filozofowania a „pułap-
ka refleksji”, Lublin 1993. 

208 J. M. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford 1980; Tenże, Fundamen-
tals of Ethics, Oxford-New York 1983. 

209 G. Grizez, The First Prinicple of Practical Reason, w: A.. Kenny (red)., 

Aquinas. A Collection of Critical Essays, London 1969, s. 340-382. 
210 Rhonheimer, Natur als Grundlage der Moral, jw., s. 63. 
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ność z właściwą inklinacją), formułuje nakazy, powinności, obo-

wiązki. W refleksji związek rozumu praktycznego z dobrem prak-

tycznym uchwycony jest jako norma: bonum prosequendum est211. 
Pierwotną rzeczywistością jest więc rzeczywistość praeceptum 

ukonstytuowana aktem rozumu praktycznego (Akt der praktischen 
Vernunft), a wtórnym jest descriptio, opis tej normatywnej wypo-

wiedzi (der normativen Aussage), który to opis staje się scientia 
moralis, wiedzą o moralności

212
.  

Nie jest więc tak, że ze zdań opisowych wyprowadzamy zdania 

nakazujące, normatywne, lecz odwrotnie – od początku mamy do 

czynienia z faktem normatywnym, który jest pierwszym, bezpośred-

nim rezultatem nakazującego aktu praktycznego rozumu (das erste 
und unmittelbare Ergebnis präzeptiver Akte der praktischen Ver-
nunft)213. Praeceptum nie jest wyprowadzane z tego, co opiszemy 

w refleksji, lecz pierwotnie ukonstytuowane przez rozum praktycz-

ny. Jest ono faktem pierwotnym i wraz z dobrem, do którego się 
odnosi, staje się przedmiotem etyki. Jako takie, nie może być wy-

prowadzany z opisu, lecz musi być najpierw ujęty w swej pierwot-

ności. Można – stwierdza Rhonheimer – nazwać prawo naturalne 

(das Naturgesetz) „nakazującym przedmiotem ludzkiego rozumu” 

(präzeptiver Gegenstand der menschlichen Vernunft)214. W refleksji, 

w teorii staje się ten preceptywny przedmiot czymś, co jest deskryp-

tywnie opisywane (deskriptiven Gegenstand). Rozum, przeprowa-

dzając refleksję nad własnym aktem, dokonuje w tym nastawieniu 

opisu faktu normatywnego w zdaniach opisowych. Wiedza o tym 

normatywnym fakcie jest preceptywnie (nakazująco) wykorzystana 

w konkretnym akcie sumienia (con-scientia). 

                                                           
211 Tamże, s. 64. 
212 Tamże, s. 65. 
213 Tamże, s. 66. 
214 Tamże. 
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W refleksji ten pierwotny kontakt rozumu praktycznego 

z rzeczywistością daną w tym akcie okazuje się faktem appetibile, 

który jako cel inklinacji (Streben) doświadczany jest jako praktyczny 

przedmiot aktu rozumu praktycznego. Rozum praktyczny (prakti-
sche Vernunft) obiektywizuje ten przedmiot w swym intelektualnym 

akcie jako dobro (bonum)215. Obiektywizacji faktu appetibile towa-

rzyszy pożądawcza odpowiedź (die appetive Antwort), która znajdu-

je swój wyraz w sądzie praktycznym: dobro należy czynić. „W re-

fleksyjnym ujęciu tego procesu – pisze Rhonheimer – formułuje się 
pierwsza zasada rozumu praktycznego: Bonum est prosequendum et 
faciendum, malum vitandum”

216
. Zasada ta posiada imperatywny, 

nakazujący i zakazujący charakter. „Pierwsza zasada rozumu prak-

tycznego ma za zadanie z doświadczanego faktu dążenia do tego, co 

appetibilne wyprowadzić pierwszą praktyczną konkluzję, która po-

lega na tym, by dążenie to, to znaczy naturalnie dążącą czy chcącą 
czegoś osobę skierować i poruszyć do czynu”

217
. To właśnie dzięki i 

poprzez ratio naturalis, inclinatio naturalis ad debitum otrzymuje 

pierwsze ujęcie i sformułowanie. Wchodzi w grę najpierw ujęcie i 

określenie dobra w ogólności. Dopiero gdy rozum praktyczny ujmu-

je dobra partykularne, szczegółowe (bona humana) formułuje impe-

ratywy szczegółowe. 

W pierwszej zasadzie rozumu praktycznego mamy więc do 

czynienia z najogólniejszym zdeterminowaniem dobra w ogólności 

(bonum) i porządku powinności (ordinatio ad debitum). Uchwytując 

w analogiczny sposób, spontanicznie i bezpośrednio dobra szczegó-

łowe (bona humana) rozum praktyczny „na podstawie tego pierw-

szego pryncypium osądza je również jako prosequenda i facien-
da218. 

                                                           
215 Tamże, s. 77. 
216 Tamże. 
217 Tamże, s. 78. 
218 Tamże. 
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U św. Tomasza nie jest – zdaniem Rhonheimera – jasno okre-

ślony związek między inclinatio a praeceptum219
. Chodzi 

o odpowiedź, o ile w ukonstytuowaniu prawa naturalnego przez 

rozum praktyczny podstawą, zasadą konstytucji tego prawa jest na-

tura w sensie naturalnych inklinacji, a na ile rozum ujmujący tę natu-

rę. M. Rhonheimer rozstrzyga tę kwestię następująco: „Naturalne 

inklinacje (natürlichen Neigungen) jako takie są tylko pośrednią 
regułą i miarą tzn. one fundują regułę; ale same z siebie, nie mogą 
normować postępowania. Są one bardziej regułą i miarą dla ratio 
naturalis, który pierwszy, poprzez swoje przyporządkowanie (ordi-
natio) do naturalnych skłonności, jest regułą i miarą działania”

220
. 

Tomasz podkreślał jedynie, że porządkowi nakazów rozumu 

odpowiada porządek inklinacji naturalnych, nie wyjaśnił jednak jak 

konstytuuje się ów związek między inclinatio a praeceptum, debi-
tum221

. Dopiero w oparciu o całość jego myśli należy szukać roz-

wiązania. W rozwiązaniu tej kwestii nie można brać inklinacji czy 

celów tych inklinacji samych w sobie jako prawa naturalnego, a to 

dlatego, że rozum praktyczny nie ujmuje je na sposób doznania 

zmysłowego (sensibilia), lecz obiektywizuje je w specyficzny dla 

siebie sposób (intellektive Weise) jako intelligibilia i wtedy to, co 

ujęte konstytuuje się jako bonum rationis, bonum humanum, jako 
imperium: bonum faciendum est. W tym konstytuowaniu się bonum 

i praeceptum rozum integruje z własnym rozumowym porządkiem 

naturalne inklinacje osoby, czyli konstytuuje przedmiot praktyczny, 

przedmiot racjonalnego dążenia woli. To wola dążąc do racjonalne-

go dobra porusza intelekt do imperium, czyli do aktu nakazującego. 

Zawartość tego aktu jest pierwszą zasadą, nakazem prawa natural-

nego
222

. Praeceptum moralne mimo, że pochodzi z ujmowania 

                                                           
219 Tamże, s. 80. 
220 Tamże, s. 79. 
221 Tamże, s. 80. 
222 Tamże, s. 81. 
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przez rozum naturalnych inklinacji i ich celów, to jako takie nie re-

dukuje się do tych inklinacji, lecz jest dziełem rozumu poruszanego 

przez wolę.  
Chcąc uniknąć naturalistycznego wywodzenia nakazów moral-

nych, należy wyraźniej akcentować konstytuowania się prawa natu-

ralnego w akcie rozumu praktycznego. Przy pominięciu tego istot-

nego procesu zachodzi niebezpieczeństwo biologicznego potrakto-

wania naturalnych inklinacji. Następstwem tego jest wyprowadzanie 

norm moralnych wprost z naturalnych tendencji takich np. jak popęd 

zachowania życia itp. Oczywiście, naturalne inklinacje i ich cele nie 

są tworem intelektu praktycznego. Istnieją one wraz z istnieniem 

natury osoby ludzkiej. Intelekt nie ma mocy, by odrzucić czy zmie-

nić tę podstawę formowania nakazów. Z jednej strony bez konstytu-

ującej funkcji rozumu naturalne skłonności byłyby tylko ślepymi 

popędami, z drugiej strony rozum praktyczny bez naturalnych 

skłonności byłby również ślepy, niezdolny do wskazania dla ludz-

kich działań ich podstawowych celów i dóbr
223

. 

 

 

3.3. TELEOLOGICZNE KRYTERIUM MORALNOŚCI 

3.3.1. Powinność jako konieczność dążenia do celu  
ostatecznego  

L. Taparelli rozwijając etykę tomistyczną przeciwstawił się 
z jednej strony panującym w pierwszej połowie XIX wieku empiry-

zmowi i pozytywizmowi w Anglii i Francji oraz idealizmowi Kanta 

i Hegla w Niemczech. W dyskusji z tymi nurtami nie tylko powta-

rzał on poglądy filozoficzne św. Tomasza, lecz twórczo rozwijał 

etykę klasyczną. W swej Próbie oparcia prawa naturalnego na do-

                                                           
223 Tamże. 
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świadczeniu224
 L. Taparelli wychodzi w odróżnieniu od poprzedza-

jącego go myślenia scholastycznego – pisze J. Messner – od do-

świadczenia i to bezpośredniego doświadczenia (der unmittelbaren 
Erfahrung) indywidualnego człowieka (Einzelmenschen)225

. Stoso-

wał on – zdaniem Messnera – inną metodę badań niż scholastycy. 

Przypomina ona później rozwiniętą i dziś powszechnie stosowaną 
metodę fenomenologicznych opisów i metodę analityczną. Do-

świadczenie wewnętrzne (innere Erfahrung) stało się dla niego pod-

stawowym źródłem wiedzy. Sięgał również do doświadczenia ze-

wnętrznego (äußere Erfahrung). Również język stał się dla niego 

odbiciem istotowych wglądów dokonanych przez ludzi. Wychodził 

on od uchwycenia rzeczy i jak sam zaznacza we wprowadzeniu do 

swego dzieła trzymał się „dotąd dokąd było to możliwe powszech-

nych, naturalnych pojęć, tak jak wprost i bezpośrednio wyłaniały się 
one z języka ludzi”

226
. W dalszej kolejności badań tego, co zawarte 

w naturalnym języku przechodził on do krytycznej analizy pojęć i 
oznaczonych nimi rzeczy poprzez szukanie ogólnych konsekwencji. 

Podobnie poddawał krytycznej analizie dane doświadczenia we-

wnętrznego, dane świadomości, wrażenia, przedstawienia, przypo-

mnienia, akty uczuciowe.  

Mówiąc o doświadczeniu, Taparelli posługiwał się też termi-

nem: „czucie moralne” (senso-morale, Sittlichkeitsgefühl). To czucie 

moralne jest tym, co tradycyjna etyka nazywała synderezą, dzięki 

której poznajemy jako oczywiste pierwsze zasady moralne. Dla Ta-

parelliego podstawowym doświadczeniem człowieka (Urerfahrung) 
i podstawowym faktem natury ludzkiej było dążenie do szczęścia 

                                                           
224 Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, vol. I i II, jw.; tłum. niem.: Ver-

such eines auf Erfahrung begründeten Naturrechts, jw.. 
225 J. Messner, Die Erfahrung in der Naturrechtslehre von Taparelli D'Azeglio, w: 

Miscellanea Taparelli. „Analecta Gregoriana”, Rzym 1964, s. 299, 305. 
226 Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, vol. I, Introduzione, s. 2, 3; zob. 

Messner, Die Erfahrung in der Naturrechtslehre von Taparelli D'Azeglio, jw., s. 305. 
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(tendenza alla felicita, Glücktrieb)227
. Na tym dążeniu zbudowana 

jest jego nauka o powinności, o prawie naturalnym. Człowiek przez 

swą naturę (ciało i ducha) skierowany jest (tenda, getrieben) by rea-

lizować swój własny los, wyznaczone jego naturą dobro, cel. „Kie-

ruje nim przy tym zawsze to samo, nie do odparcia dążenie (tenden-
za, Drang) by być szczęśliwym”

228
. 

Powinność (dovere, Sollen) wyraża według Taparelliego „ko-
nie-czny związek między przyczyną a skutkiem”

229
. Zawiera się 

ona w określonej przez cel ostateczny (Endzweck) konieczności 

(necessità finale), w koniecznym związku środka i celu (una neces-
saria conessione di mezzo con fine)230

. Relacja cel-środek ma być 
wyjaśnieniem powinności moralnej. Ugruntowana w celu ostatecz-
nym konieczność wiąże poprzez rozum (per mezzo della ragione) 
naszą wolność, nie znosząc jej naturalnej możliwości wyboru i de-

cyzji. Kiedy jednak człowiek w swym działaniu odwróci się od celu 

ostatecznego, wtedy „musi on własny błąd dezaprobować, ponieważ 
rozum, w odróżnieniu od prawdziwego dobra (vero bene, wahren 
Wohl), od prawdziwego porządku (vero ordine, wahren Ordnung), 
przedstawia mu go jasno jako przeszkodę do prawdziwego szczę-
ścia (ostacolo alla felicità vera, Glückseligkeit)231

.  

Obowiązek (obbligazione) jest to „zgodna z rozumem powin-

ność, będąca rezultatem uwarunkowanej celem ostatecznym ko-

nieczności (final necessità), to jest – koniecznego związku środka 

                                                           
227 Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, jw., nr 37nn, 42nn; Messner, s. 

307; 
228 Messner, Die Erfahrung..., jw., s. 308. 
229 „Il verbo dee esprime la necessità di un effetto posta una causa”. Taparelli, Sag-

gio teoretico di dritto naturale, jw., nr 93; zob. Messner, Die Erfahrung..., jw., s. 312.  
230 Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, jw., nr 94. 
231 Tamże, nr 97. 

 ` 



185 

z koniecznym celem (fine necessario)”232
. Powinność tłumaczy 

więc Taparelli relacją środek-cel. Powinność nie byłaby kategorycz-

na, gdyby była środkiem do ograniczonego, częściowego dobra (be-
ne limitato, beschränktes Gut). Takie dobro nie może wyłonić praw-

dziwej powinności (vera obbligazione, wahre Verpflichtung)233. 
Dobra cząstkowe, czasowe nie są podstawą koniecznej, kategorycz-

nej powinności moralnej. Konieczność obowiązku pochodzi z ko-
nieczności celu ostatecznego (da un fine neccessario, Notweden-
digkeit des Endzweckes). Moralny obowiązek nie jest przez to obo-

wiązkiem czysto warunkowym, hipotetycznym, ale kategorycznym, 

absolutnym.  

Na pytanie, czym jest ten cel ostateczny, który decyduje 

o kategoryczności obowiązku, Taparelli odpowiada: „jest on równo-

znaczny z prawdziwym, wiecznym, własnym szczęściem rozumne-

go człowieka (vera immutabile, propria felicità, mit der wahren, 
eigenen Glückseligkeit)”234

. W imperatywie: Czyń dobro! (Dee farsi 
il bene. Il bene dee farsi. Fa il bene!) zamiast słowa dobro, można 

według Taparelliego użyć słowa: doskonałość (perfezione, Vollkom-
menheit), szczęście (felicità, Glück-seligkeit), porządek moralny 

(ordine, Ordnung), cel ostateczny (fine necessario, Endzweck), za-

mysł Stwórcy (intento del Creatore, Absicht des Schöpfers) i okre-

ślenie imperatywu nie zostanie zmienione
235

. Niemniej w definicji 

powinności (il dovere, obbligazione, Sollen, Pflicht) odwołuje się on 

do celu ostatecznego (necessità finale, fine necessario, 
Endzweck)236

. 

                                                           
232 „Il dovere morale ossia obbligazione potrà dunque definirsi un dovere secondo 

ragione risultante da final necessità , cioè da necessaria connessione di mezzi con fine 

necessario”. Tamże, nr 98. 
233 Tamże, nr 101. 
234 Tamże, nr 95. 
235 Tamże, nr 102. 
236 Tamże, nr 98, 94. 



186 

W ten sposób łączy on w swej etyce naukę o celu, szczęściu, 

czyli eudajmonologię z nauką o powinności moralnej, czyli deonto-

logią. „Eudajmonologia i deontologia – pisze on – nie są jakimiś 
oddzielonymi od siebie, odmiennymi dyscyplinami, lecz są czę-
ściami tej samej nauki, która reguluje moralne czyny człowieka i w 

której, bez pierwszej, nie byłoby motoru (motore), bez drugiej – 

przewodnika (quida); tak jak człowiek bez woli nie mógłby działać, 
bez intelektu nie mógłby rozsądzać”237

. Mimo, że do pełnego ujęcia 

etyki przywołuje on również artetologię, która dotyczy cnót, czyli 

naszych usprawnień w dążeniu do szczęścia, to jednak akcentuje 

dość mocno finalistyczną, czy eudajmonistyczną definicję powinno-

ści. Kategoryczność powinności znajduje on w koniecznym celu 

(fine necessario) czy też w konieczności celowościowej (necessità 
finale). 

 

3.3.2. Egzystencjalne cele kryterium moralności 

Zdaniem J. Messnera, samo przywoływanie przez etyków ta-

kich faktów danych w doświadczeniu, jak dobro, cel, szczęście, 

powinność – nie decyduje jeszcze o charakterze etyki. Dopiero po-

dając kryterium tego, co moralne, czyli określając istotę moralności 

– nadajemy etyce określony charakter np.: deontologiczny, eudaj-

monistyczny, czy inny. „Wszelkie wielkie systemy etyczne starają 
się odpowiedzieć na trzy pytania: co jest podstawą (Grund), istotą 
(Wesen) i kryterium (Kriterium des Sittlichen)”238

. Odpowiedzi na 

nie są powiązane ze sobą. Określając to, co jest istotne dla moralno-

ści, czyli co jest specyficzne dla ludzkiego zachowania zbliżamy się 
do określenia kryterium moralności (Kriterium der Sittlichkeit, 
Norm der Sittlichkeit, Moralprinzip, Bestimmungsgrund des Sittli-

                                                           
237 Tamże, nr 98. 
238 J. Messner, Das Naturrecht, jw., s. 37. 
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chen)239. Jest ono konkluzją i doprecyzowaniem zagadnienia istoty 

moralności. Kryterium takie winno spełniać zdaniem Messnera trzy 

zadania. Po pierwsze, winno ono umożliwiać odróżnianie takich 

zachowań, które same w sobie są zawsze złe (immer böse sind), 
czyli dać odpowiedź na pytanie dlaczego kłamstwo, samobójstwo 

jest zawsze czymś moralnie złym. Po drugie, winno nie tylko doty-

czyć tego, co zawsze jest zakazane, ale również wskazać na środki 

realizacji tego, co w różnych sytuacjach jest dozwolone, nakazane 

lub zakazane (in der jeweiligen Situation geboten, erlaubt oder ver-
boten ist). Po trzecie, winno umożliwić rozwiązanie konfliktu 

wchodzących w kolizję ze sobą obowiązków (widerstreitender sit-
tlicher Forderungen: Gewissenskonflikt, Pflichtenkollision) 240

. 

„Wydaje się – pisze J. Messner – że panujące dziś w rozwinię-
tej, moralnej świadomości ludzkości powszechnie przekonanie nie 

pozostawia wątpliwości, iż istoty i uzasadnienia moralności (das 
Wesen und der Bestimmungsgrund des Sittlichen) należy szukać w 

istotowych celach życiowych człowieka (wesenhaften Lebenszwecke 
des Menschen)241. „Egzystencjalne cele (existentielle Zwecke) sta-

nowią kryterium moralności (Kriterium der Sittlichkeit)242. Są one 

(existentielle Zwecke, Lebenszwecke des Menschen) ciągle wyrażane 

i potwierdzane przez doświadczenie całej ludzkości (mit der allge-
meinsten menschlichen Erfahrung), jak również przez w pełni roz-

winięte (voll entwickelte) sumienie moralne poszczególnego czło-

wieka, który odkrywa te cele szukając sensu życia
243

. 

Oczywiście, świadomość ludzkości nie jest jedynym uzasad-

nieniem dla oparcia etyki o egzystencjalne cele człowieka. Przywo-

                                                           
239 Tamże, s. 48; Messner, Kulturethik mit Grundlegung duch Prinzipienethik und 

Persönlichkeitsethik, jw., s. 155n. 
240 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 48-49. 
241 Messner, Kulturethik..., jw., s. 157. 
242 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 49. 
243 Tamże, s. 42. 
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łując rozwijaną przez siebie tradycje filozoficzną św. Tomasza, Mes-

sner stwierdza, że „rozum ludzki ma możliwość rozpoznać w inkli-

nacjach natury ludzkiej zawarte w nich cele (die den Trieben der 
menschlichen Natur innewohnenden Zwecke zu erkennen 
vermag)244. Dzieje się to dzięki temu, że rozum może dokonywać 
refleksji (Verstand - reflexiv) nad swoim zewnętrznym jak i we-

wnętrznym doświadczeniem, może on rozpoznać i zrozumieć cele 

wyznaczone przez inklinacje swej natury. Wystarczy proste do-

świadczenie (einfachste Erfahrung) i namysł, by zrozumieć zawarte 

w naturalnych skłonnościach (Triebveranlagung) cele (Zwecke). 
Jeśli chodzi o zwierzęta, to w prostej ich obserwacji, można łatwo 

stwierdzić, że np. naturalna skłonność do odżywiania się (Trieb zur 
Nahrungsaufnahme) ma za cel podtrzymanie życia organizmu. W 

przypadku człowieka chodzi o rozumowe uchwycenie celów zawar-

tych zarówno w jego cielesnych jak i duchowych skłonnościach 

(leiblichen wie den geistigen Trieben innewohnenden Zwecke). Tak 

np. wśród duchowych predyspozycji (geistige Triebveranlagung) 
rozpoznajemy naturalną skłonność do poznania (Erkenntnistrieb) i 
ogólny cel tej skłonności, którym jest poznanie prawdy o rzeczywi-

stości, w tym również dotarcie do ostatecznych wyjaśnień, a więc 

uchwycenie ostatecznego sensu życia (des Lebenssines im gan-
zen)245.  

Oczywiście, J. Messner odróżnia wyraźnie wymienione przez 

siebie naturalne skłonności jako istotne tendencje natury ludzkiej od 

zmysłowych, instynktowych poruszeń (Triebregungen, Triebneigun-
gen). Te instynktowne poruszenia nie muszą być jednak w imieniu 

obowiązków bezwzględnie zwalczane jak chciał Kant, lecz „mogą 
być zarówno w zgodzie z celami zawartymi w naturalnych skłonno-

                                                           
244 Tamże, s. 39. 
245 Tamże, s. 40. 
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ściach (zu den Trieben innewohnenden Zwecken), lecz również w 

sprzeczności z nimi”
246

.  

W poszukiwaniu kryterium moralności odwoływano się 
w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej nie tylko do rozumu 

słusznego (rechten Vernunft, Vernunftrichtigkeit) ale, co szczególnie 

akcentował w swej etyce Arystoteles do słusznego pożądania (rech-
ten Triebe, Triebrichtigkeit)247. Zdaniem J. Messnera można określić 
to, co moralne przez odwołanie się do rozumu słusznego (Ver-
nunftrichtigkeit), gdyż rozum jest specyficzną inklinacją ludzką (die 
spezifische menschlichen Triebe) skierowaną do wyznaczonego nią 
celu, poznania prawdy. Nie można jednak zapomnieć, że nie jest on 

jedyną inklinacja w człowieku. Posiada on bowiem i inne, cielesne i 

duchowe inklinacje, których cele należy poznać, by określić szereg 

dóbr ludzkiej natury.  

Od strony epistemologicznej mamy wgląd w zasady rozumu 

praktycznego (Vernunfteinsicht in Prinzipien), a od strony ontolo-

giczno-metafizycznej mamy do czynienia z działaniem natury ludz-

kiej. W poznaniu bowiem dokonuje się nie tylko o intuicyjne ujęcie 

oczywistych zasad moralnego dobra (Werteinsicht), lecz „wgląd 

(Sacheinsicht) w uwarunkowany bytowo porządek celowościowy 

(seinsbedingte Zweckordnung)”248
. Wgląd intelektu (Vernunfeisicht) 

wiąże się nieodłącznie z dążeniem do szczęścia (Glückstreben). 
Poznanie wiąże się z pożądaniem (Erkenntnis und Interesse). Stąd 

też doświadczenie wartości (Werterfahrung) i doświadczenie bytu 

(Seinserfahrung), wgląd w zasady (Prinzipieneinsicht) i wgląd w byt 

(Seinseinsicht) u samych podstaw (schon an der Wurzel) nieodwo-

łalnie związane są ze sobą. 

                                                           
246 Tamże, s. 41. 
247 Tamże. 
248 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 56; zob. Höver, Erfahrung und Vernunft, jw., 

s. 136. 
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„Podstawowa myśl całej etyki prawa naturalnego – pisze o ety-

ce Messnera G. Höver – polega na tym, że doświadczenie porządku 

bytu (Erfahrung von Seinsordnung) i wgląd w porządek rozumu 

(Einsicht in Vernunftordnung) od początku w człowieku są nieod-

łączne”
249

. „Ludzkie prawo naturalne ujawnia się w jego sposobach 

działania jako jedność. Zdolność poznania i zdolność działania, na-

tura rozumu i natura rzeczy, porządek rozumu i porządek bytu, są w 

najbardziej wewnętrznym wzajemnym oddziaływaniu”
250

. Princi-
pieneinsicht inaczej Werteinsicht oraz Seineinsicht lub Sacheinsicht 
wzajemnie są związane ze sobą. Tworzą one prawo naturalne. Ver-
nunfteinsicht czy Prinzipieneinsicht czy Werteinsicht – nazywa Mes-

sner psychologiczno-podmiotową stroną (psychologisch-subjektive) 
tego prawa, a zdolność (podstawa) (die Anlage) rozumu moralnego 

do wglądu w wartości (Wert- Prinzipieneinsicht), czy wglądu w byt 

(Sacheinsicht, Seinseinsicht) nazywa jego ontologiczno-obiektywną 
stroną (die ontologisch-objektive Seite). 

Wglądu w wartości (Werteinsicht) (na którym bazuje etyka ra-

cjonalistyczna) i wglądu w pożądanie, dążenie do wartości (Wert-
streben) (do którego odwołuje się etyka eudajmonistyczny 

i utylitarystyczna) – nie można odłączać od siebie. W imię reali-

stycznego podejścia do tych dwóch stron faktu moralności należy – 

zdaniem Messnera – przeciwstawić się temu, by którykolwiek z tych 

nurtów rozbił nierozerwalny związek między apriorycznym wglą-
dem w wartości (Werteinsicht) a dążeniem do szczęścia (Wertstre-
ben). Nikt z etyków neotomistycznych – ocenia to stanowisko A. 

Laun – nie dokonał tak wielkiego wysiłku jak J. Messner w połą-
czeniu etyki intuicjonistycznej i etyki eudajmonistycznej. Jego etyka 

                                                           
249 "Die Grundidee der gesamten Naturrechtsethik besteht darin, daß Erfahrung von 

Seinordnung und Einsicht in Vernunftordnung von Anfang an im Menschen 

unzertrennlich verbunden sind". Höver, Erfahrung und Vernunft, jw., s. 139. 
250 J. Messner, Naturrecht ist Existenzordnung, w: „Archiv für Rechts- und 

Sozialphilosophie” 43(1957) (ss. 187-210), s. 196. 
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jest równocześnie intuicjonistyczna i teleologiczno-

eudajmonistyczna
251

. 

„Prawo naturalne – pisze J. Messner – analizuje Tomasz nie 

tylko jako nakaz rozumu (nicht nur als Vernunftgebot), lecz również 
jako siłę działania (Wirkkraft), której podstawą są zawarte w naturze 

ludzkiej inklinacje”
252

. Analizę celów wyznaczonych przez natural-

ne skłonności traktuje Tomasza jako znalezienie podstaw moralno-

ści. To właśnie słuszność celu (Zweckrichtigkeit, recta voluntas, finis 
proprius, finis ultimus) uznał Tomasz – zdaniem Messnera – za kry-

terium moralności 
253

. 

Moralność polega więc – stwierdza J. Messner – na zgodności 

zachowania człowieka z wyznaczonymi przez zawarte w jego natu-

rze cielesne i duchowe skłonności (Trieben) i wskazane w nich cele 

(vorgezeichneten Zwecken). Wyrażając to krócej można stwierdzić, 
że moralność to zgodności ze słusznymi skłonnościami (Triebrich-
tigkeit). Te właśnie cele, ze względu na ich rozumowe rozpoznanie 

przez człowieka jako istotę wolną, czyli ze względu na ich specy-

ficzność nazywa Messner egzystencjalnymi celami człowieka (exi-
stentielle Zwecke)254. 

Jako takie cele wymienia on: zachowanie swego istnienia 

(Selbsterhaltung) w sensie prawa do nienaruszalności ciała i dóbr 

duchowych oraz osobowego szacunku ze strony społeczności; sa-

modoskonalenie siebie (Selbsvervollkommung) również w wymiarze 

cielesnym jak i duchowym, czyli rozwój osobowy (Persönlichkeit-
senfaltung), w który włączone jest polepszanie warunków życia, 

rozwój gospodarczy, prawo własności, itp.; posiadanie i wychowa-

nie dzieci w małżeństwie (Fortpflan-zung); uczestnictwo i pomna-

żanie materialnego i duchowego dobra wspólnego (pokój, dobrobyt 

                                                           
251 A. Laun, Die naturrechtliche Begründung der Ethik..., jw., s. 62, 65. 
252 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 41, przyp. 9. 
253 Tamże. Powołuje się na: Sent. II dist. 38. qu. 1 art. 1. 
254 Tamże, s. 42. 
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itp.); spełnianie się poprzez wiedzę a szczególnie poprzez poznanie, 

część i jedność z Bogiem. 

J. Messner zamiast mówić o celach natury ludzkiej, czy celu 

ostateczny człowieka posługuje się określeniem „cele egzystencjal-

ne” a to dlatego, że są one przez człowieka bezpośrednio przeżywa-

ne, dostępne doświadczeniu ludzkiemu i opracowywane teoretycz-

nie. Przez określenie ich jako celów egzystencjalnych podkreśla on 

ich bezpośredni związek z zachowaniem ludzkim w konkretnej jego 

życiowej sytuacji. Człowiek realizuje się bowiem w jego indywidu-

alnej i historycznej rzeczywistości. Cele egzystencjalne kształtują 
całe życie człowieka. prowadzą one do człowieczeństwa. W różnych 

sytuacjach ujawniają one konieczność (unmittelbare Dringlichkeit) 
swej realizacji i wskazują na odpowiedzialność za siebie i społe-

czeństwo. 

Przy przywoływaniu celów egzystencjalnych J. Messner akcen-

tuje dość mocno rolę doświadczenia. Uważa, że jest ono niezbędne 

przy opracowywaniu zagadnień etycznych i stąd stara się przeformu-

łowywać tradycyjną naukę o prawie naturalnym, aby bardziej była 

ona związana z tym, co dostępne w doświadczeniu. Takie określenia 

jak: cel ostateczny (der letzte Zweck), prawo odwieczne (das ewige 
Gesetz) nie są potrzebne – jego zdaniem – w punkcie wyjścia etyki, 

lecz winny być opracowane jako jej metafizyczne uzasadnienia. 

Termin „cele egzystencjalne” wywodząc się z doświadczenia spełnia 

takie epistemologiczne wymagania. Uzasadnienie celów egzysten-

cjalnych w naturze ludzkiej dokonuje się przy analizie inklinacji 

naturalnych (Triebkonstitution), a następnie przy rozpatrywaniu 

struktury tych inklinacji (Triebstruktur), kiedy to jeszcze wyraźniej 

ujawnia się relacja inklinacji do wyznaczonych nimi celów
255

. 

Mimo tych epistemologicznych i metodologicznych uściśleń 
Schmölz zarzucił zaproponowanej przez J. Messnera koncepcji in-

                                                           
255 Tamże, s. 45. 
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klinacji naturalnych fizycyzm i biologizm
256

. Wobec tej krytyki 

trzeba jednak zauważyć, że Messner nie określa kryterium moralno-

ści jako zgodności i to z biologicznie potraktowanymi inklinacjami 

naturalnymi, lecz z zawartymi i wskazanymi przez inklinacje celami 

(in den Trieben vorgezeichneten Zwecken)257. Stąd pochopnym jest 

zarzut Schmölza, że moralność w ujęciu Messnera jest „identyczna 

z siłami instynktów” (mit den Strebekräften).  
Trzeba przyznać, że J. Messner krytycznie odnosi się do racjo-

nalistycznego nurtu w tomizmie akcentującego w konstytuowaniu 

się moralności tylko rozum. Przeciwstawia się ujęciu prawa natural-

nego zredukowanego do apriorycznej rzeczywistości intelektualnej 
(auf das sittlich - rechtliche Vernunftapriori). Sam jednak odwołuje 

się do intuicji i doświadczenia w ujęciu prawa naturalnego. Aprio-

ryczny wgląd w zasady łączy on z ujęciem rzeczywistości ontycznej 

(Seineinsicht) i z ujęciem celu człowieka. Poznanie rozumu (Ver-
nunft-erkenntnis) i rozumne działanie woli (Vernunftwillen) winno 

być jego zdaniem związane z porządkiem celów zawartych 

i wyznaczonych inklinacjami naturalnymi (Ordnung der Zwecke). W 

konstytuowaniu się moralności nie chodzi oczywiście o jakieś au-

tomatyczne działanie inklinacji, ale o rozumne kierowanie się roz-

poznanymi w nich celami, które decydują o słuszności postępowa-

nia, stają się przez to kryterium tego do moralnie dobre
258

. 

Przez uznanie egzystencjalnych celów (existentiellen Zwecke) 
za kryterium moralności Messner nawiązuje i kontynuuje teleolo-

gizm etyki Arystotelesa i św. Tomasza. Wszystko co istnieje, w tym 

również człowiek, rozważane jest pod kątem tkwiących w tych real-

nościach immanentnej teleologii (immanente Teleologie der Dinge, 
der Menschen, der Gemeinschaft). To właśnie różni kontynuatorzy 

Tomasza „immanen-tne cele życia i ich osiągnięcie czynili obo-
                                                           

256 Schmölz, Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft, jw., s. 122nn, 130. 
257 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 45, przyp. 12. 
258 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 46. 
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wiązkiem moralnym”
259

. Ponieważ u Tomasza kwestia godności 

osoby (Menschenwürde) nie została w pełni wydobyta, stąd Mes-

sner, uwspółcześniając w duchu tego personalizmu teorię celu osta-

tecznego, mówi o egzystencjalnych celach człowieka.  

Powołując się na Arystotelesa J. Messner formułuje hierarchię 
inklinacji w człowieku (Stufung der Triebe in der Menschennatur) 
jak również hierarchiczny porządek celów (Zweckordnung)260. 
Wszystkie te cele włączają się w cel ostateczny (Endzweck), którym 

jest posiadanie najwyższego dobra. Hierarchia celów odpowiada 

strukturze człowieka. „Ranga celów wznosi się od celów, którym są 
zewnętrzne rzeczy materialne, poprzez cele biologiczne, dalej – 

społeczne i duchowe dochodząc do celów moralnych i religijnych, 

które obejmują poprzednie”
261

. Zewnętrzne materialne rzeczy nie są 
celami samymi w sobie (Selbst-zwecke), lecz jedynie środkami (Mit-
tel) do celów wyższej warstwy w człowieku. Służą one życiu i 

zdrowiu człowieka. Nadrzędnym celem okazuje się pełnia rozwoju 

człowieka w sensie dobrego życia (das gute Leben) umożliwiające-

go dobro wspólne (Gemeinwohl)262. Porządek celów (Zweckord-
nung) decyduje o porządku wartości (Wertordnug). 
 

3.3.3. Cel ostateczny normą moralności 

F. W. Bednarski za podstawowy fakt i kryterium moralności 

czynów przyjmuje bezwzględny cel ostateczny życia ludzkiego i 

społecznego
263

. Podstawowym faktem dla etyki jest to, „że każda 

czynność ludzka zmierza do czegoś, a mianowicie do prawdziwego 

                                                           
259 Np. T. Steinbüchel, Der Zweckgedanke in der Philosophie des Thomas von 

Aquin nach Quellen dargestellt, Münster 1912, s. 84.  
260 Messner, Das Naturrecht, jw., s. 49. 
261 Tamże, s. 50. 
262 Tamże, s. 49. 
263 F. Bednarski, O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych, jw., 

129-143.  



195 

lub pozornego dobra zaspakajającego rzeczywistą lub pozorną po-

trzebę życia ludzkiego”
264

. Celowość jest według. – omawianego 

autora – nieodłączną cechą postępowania ludzkiego, tak nieodłączną 
jak rozumność człowieka. Działanie rozumne, to działanie celowe. 

Doświadczenie potwierdza, że wszyscy ludzie dążą do pełni swego 

bytu, zmierzając do zaspokojenia swych potrzeb. W hierarchii celów 

(dóbr), które byłyby zdolne zaspokoić człowieka dochodzimy do 

sformułowania konieczności istnienia celu ostatecznego.  

W sformułowaniu tego celu można wyjść – zdaniem Bednar-

skiego – od danych empirycznych. Tak jak z funkcjonowania róż-
nych przedmiotów czy organizmów można określić do jakiego celu 

zmierzają, podobnie można określić taki cel w przypadku człowie-

ka. „Podobnie jak analiza struktury i funkcjonowania np. zegarka 

umożliwia poznanie, jak trzeba obchodzić się z nim, aby osiągnąć 
właściwy mu cel opierając się na pewnych zasadach mechaniki, tak 

samo analiza struktury i funkcjonowania osobowości ludzkiej jako 

żywego ustroju psychofizycznych, a zwłaszcza umysłowych uzdol-

nień, powinna umożliwić poznanie norm, jak należy postępować by 

ludzie mogli osiągnąć swój ostateczny cel, nadający prawdziwy sens 

ich życiu osobistemu i społecznemu”
265

.  

Mimo tego empirycznego punktu wyjścia, trzeba filozoficznie 

określić pojecie celu ostatecznego życia ludzkiego. Samo pojęcie 

natury ludzkiej i zawartych w niej skłonności jest niewystarczające. 

„Nie zawsze jednak skłonności człowieka są naturalne, czyli zgodne 

z jego naturą (...) np. skłonność do pijaństwa, lenistwa itp.”
266

. Po-

nieważ sama natura ludzka staje się, rozwija, doskonali, stąd to nie 

ona jest kryterium moralności, lecz cel do którego ona zmierza. Od-

nosząc się w tym względzie do propozycji zasady konstytutywnej T. 

                                                           
264 Tamże, s. 133. 
265 Tamże, s. 131. 
266 F. W. Bednarski, Zasada konstytutywna w aksjologii, SPhCh 25(1989) nr 1, s. 

73. 
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Ślipki, Bednarski stwierdza, że kryterium dobra moralnego „jest nie 
natura ludzka integralna i uporządkowana, ontycznie pojęta, ale 

zgodność postępowania ludzkiego z wymaganiami natury ludzkiej 

właściwie uporządkowanej, a tym samym z wymaganiami rozumu 

właściwie ustosunkowanego do prawdziwego celu ostatecznego 

życia każdego człowieka, a takie ustosunkowanie i uzgodnienie 
postępowania z owym prawdziwym celem ostatecznym jest wła-

śnie zasadniczym uporządkowaniem natury ludzkiej”267
.  

Odpowiadając czym jest ten ostateczny cel życia ludzkiego, 

Bednarski stwierdza, że podmiotowym celem człowieka jest jego 

doskonałość, a przedmiotowym – „zjednoczenie z Panem Bogiem 
na wieczność”268

. 

W oparciu o powyższe kryterium moralności, Bednarski cha-

rakteryzuje różne systemy etyczne. Tego typu etykę, w której war-

tość moralna postępowania określana jest przez jego zgodność czy 

niezgodność z celem ostatecznym, nazywa on teleologizmem 
etycznym. Etyka, w której „wartości moralne uznaje się za bez-

względnie autonomiczne, niesprowadzalne do jakiejkolwiek innej 

rzeczywistości i niezależne od jakiegokolwiek celu” rozwijana jest 

jako autonomizm etyczny. Ci, którzy twierdzą, że celem jest „życie 

w rozkoszach lub przynajmniej wolne od cierpień” rozwijają hedo-
nizm pozytywny i negatywny, ci którzy określają ten cel jako „do-

brobyt jak największej liczby ludzi” rozwijają etykę utylitarystycz-
ną269

. 

Odwołanie się do celu ostatecznego jako normy moralności 

pozwala też Bednarskiemu zdefiniować wartość moralną 
i powinność moralną i najogólniejsze normy moralne. „Dobro, które 

zaspakaja rzeczywistą potrzebę życia ludzkiego [które, doskonali 
                                                           

267 Tamże, s. 77. 
268 Tamże, s. 68-69. 
269 Bednarski, O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych, jw., s. 

130. 
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człowieka jako człowieka ] nazywamy wartością”270
. Podobnie 

określa powinność. Rodzaje powinności moralnej można – zdaniem 

Bednarskiego – określić rozróżniając, czy dane postępowanie jest: a) 

konieczne do doskonałości życia ludzkiego, czyli czy jest środkiem 

niezbędnym do jej osiągnięcia; czy jest b) zgodne, ale niekonieczne 

do niej; czy jest c) sprzecznie z nią; czy d) utrudnia albo jest obojęt-
ne względem celu ostatecznego

271
. „Powinność moralna (pozytyw-

na), to „stosunek konieczności określonego postępowania, do osią-
gnięcia bezwzględnie ostatecznego celu życia ludzkiego”

272
. Po-

winność ta jest obowiązkiem i to koniecznym obowiązkiem urze-

czywistnienia tego celu. Wszystko to, co jest niezbędnym składni-

kiem albo środkiem osiągnięcia tego celu, jest powinne moralnie. 

Nie jest to powinność hipotetyczna, czyli powinność oparta na do-

wolnie wybranym celu działania, lecz powinność kategoryczna, 

która jest taką ze „względu na konieczność afirmowania tej najwyż-
szej wartości i afirmowania środków, które do tej wartości prowa-

dzą”273
. Obok niej podlegamy wielu powinnością, które wskazują 

na dobra nie tyle konieczne, co przydatne dla osiągnięcia celu osta-

tecznego. W tym sensie zakres moralności jest tu szerzej pojęty niż 
moralność wyznaczona imperatywem kategorycznym w etyce I. 

Kanta. Tak np. post może doskonalić życie ludzkie, prowadzić do 

cnoty umiarkowania, mimo, że jako taki nie jest konieczny do osią-
gnięcia celu ostatecznego.  

Powinność oraz uprawnienia moralne mogą być według Bed-

narskiego dane „w intuicji poszczególnych osób”, ale „etycy (...) nie 

zadawalają się świadectwem własnej intuicji, wyczucia czy do-

świadczenia” i dlatego dopiero „celowościowe ujęcie prawa przyro-

dzonego i jego norm, daje najlepsze uzasadnienie konieczności i 

                                                           
270 Tamże, s. 133. 
271 Tamże, s. 134; Tenże, Zasada konstytutywna w aksjologii, s. 76. 
272 Tenże, O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych, jw., s. 134. 
273 Tamże, s. 136. 
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sensowności norm etycznych
274

. Powinność moralna, okazuje się w 

tym kontekście, czymś wtórnym w stosunku do dążenia do celu 

ostatecznego. „Imperatyw czy nakaz, tylko wtedy stanowi siłę pobu-

dzającą do starania się o rozwój i doskonałość, gdy człowiek uświa-

domi sobie ów cel i pokocha go jako dobro zaspokajające jego po-

trzeby lub godne pokochania dla niego samego, ze względu na jego 

piękno czy doskonałość”275
. 

Przez zaakcentowanie celu ostatecznego jako kryterium moral-

ności, Bednarski rozwija etykę teleologiczną i w jakiejś mierze etykę 
eudajmonistyczną. „Ani przedmiotowy, ani nawet podmiotowy cel 

ostateczny życia ludzkiego (doskonałość) w nauce św. Tomasza nie 

ma charakteru egocentrycznego, a tym bardziej nie pomija moralnej 

wartości działania na rzec bliźnich czy społeczności”
276

. Jest tak 

dlatego, zdaniem omawianego autora, że „szczęśliwość życia ludz-

kiego i jego doskonałość nie ogranicza się do życia jednostek, ale 

powinna obejmować całą rodzinę ludzką poprzez podporządkowa-

nie działań jednostek dobru ogółu”
277

. Zaznaczał to wyraźnie św. 

Tomasz pisząc, że „każda istota, będąca częścią ze swej natury 

bardziej miłuje wspólne dobro całości, niż swoje własne”
278

. Takie 

rozumienie doskonałości i wynikające z niej odniesienie do innych 

ludzi i do społeczności ujawnia się w cnotach jako sprawnościach 

moralnych, które z jednej strony są doskonałościami indywidualny-

mi człowieka, z drugiej właściwie kształtują jego odniesienie się do 

drugich, są podstawą budowania wspólnoty z ludźmi i z Bogiem. 

Mimo tych odniesień do różnych elementów etyki Tomasza, 

Bednarski za kryterium moralności przyjmuje cel ostateczny życia 

ludzkiego. To właśnie zgodność z tym celem określa to, co moralnie 

                                                           
274 Tamże, s. 137. 
275 Tamże, s. 141. 
276 Tenże, Zasada konstytutywna w aksjologii, s. 70. 
277 Tamże. 
278 STh II-II q. 58 a. 3. 
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dobre, powinne. Cel ten porządkuje różne tendencje jego natury 

czyniąc ją naturą uporządkowaną. Etyka Bednarskiego nie może 

istnieć bez eudajmonologii, która staje się jej centralną częścią. 
 

 

3.4. W KIERUNKU PERSONALIZMU 

3.4.1. Miłość siebie a miłość Boga i bliźniego 

Analizy w poprzednich rozdziałach ujawniły, że jednym 

z podstawowych zarzutów wobec etyki eudajmonistycznej jest to, że 

w jej ramach można się jedynie posługiwać miłością interesowną, 
czyli jakąś formą egoizmu. Krytyka ta sugeruje, by w etyce posługi-

wać się właściwą, personalistycznie ujętą koncepcją miłości. Idąc za 

tą sugestią należy więc wydobyć i personalistycznie zinterpretować 
koncepcji miłości w etyce św. Tomasza i jego interpretatorów.  

Na podstawie tekstów św. Tomasza można rozpatrywać miłość 
najpierw jako naturalne dążenie człowieka (das natürliche Streben) 
do tego, co ukazuje się jako dobro

279
. Amor, jako spontaniczne po-

ruszenie w kierunku dobra i caritas jako cnota, to dwie formy miło-

ści. Tę pierwszą rozpatruje św. Tomasz jako naturalne pożądanie 

współmiernego do danej natury dobra. „Rzeczy bowiem naturalne 

pożądają tego, co jest zgodne z ich naturą. (...) Tę współnaturalność 
można nazwać miłością z natury”

280
. W człowieku, obok tego skie-

rowania charakterystycznego dla wszystkiego co stworzone, jest 

skierowanie związane z poznaniem zmysłowym i umysłowym. 

„Przystoso-wanie pożądania zmysłowego lub woli do jakiegoś do-

bra, a więc upodobanie w nim, zwie się miłością zmysłową albo 

                                                           
279 Benezet Bujo, Die Begründung des Sittlichen. Zur Frage des Eudämonismus 

bei Thomas von Aguin, jw., s. 137.  
280 STh I-II q. 26 a. 1. 
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umysłową, czyli rozumową”281
. „W każdym z tych trzech rodzajów 

pożądania, miłość jest podstawą dążenia do ukochanego celu”
282

.  

Tego rodzaju miłości, jak zostało przestawione w pracy 

w rozdziale I i II, zarzuca się interesowność. Interesuje się ona do-

brem dla mnie. „Nawet wartość absolutna, jaką jest Bóg, pisze w 

tym duchu T. Styczeń, musi zostać w tym układzie potraktowana 

instrumentalnie, czyli jako środek do samourzeczywistnienia działa-

jącego”
283

. 

Sam św. Tomasz zajmuje się tym problemem stawiając pytanie, 

czy człowiek powinien więcej miłować Boga niż siebie
284

. Rozpa-

trując tę alternatywę, opowiada się on za pierwszym stanowiskiem. 

Według niego wszystko, co istnieje (czy miłością naturalną, czy 

zmysłową czy to duchową, rozumną), „miłuje bardziej wspólne 

dobro całości, niż swoje własne”
285

. Jego zdaniem „naczelną skłon-

nością każdej rzeczy będącej częścią jest przyczyniać się do wspól-

nego pożytku całości”. „Mocą miłości naturalnej, człowiek (...) mi-

łuje Boga nade wszystko i więcej niż siebie samego”. Miłość taka 

uwidacznia się już np. w życiu społecznym, gdzie dla dobra społe-

czeństwa człowiek poświęca swoje bogactwa, a nawet życie. Po-

nieważ człowiek, oprócz darów swej natury otrzymuje od Boga dary 

łaski, stąd jego miłość Boga ma jeszcze dodatkowy powód. „Dlate-

go mocą miłości wlanej człowiek powinien miłować Boga, który 

jest dobrem wspólnym wszystkich, więcej niż siebie samego, jako 

że szczęśliwość jest w Bogu, jako we wspólnym i źródłowym po-

czątku wszystkich tych, którzy w tej szczęśliwości mogą brać 
udział”

286
. 
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Tomasz zauważa, że człowiek nie jest istotą ekstatyczną, lecz 

potrafi miłować miłością pożądania, stąd próbuje ją zintegrować z 

wyżej przedstawionym stanowiskiem pierwszeństwa miłości Boga 

przed miłością własną. „Chęć radowania się w Bogu jest wyrazem 

miłości Boga, pochodzącej z pożądania. Natomiast miłość Boga 
miłością przyjaźni jest większa niż miłością pożądania, ponieważ 
dobro jakim jest Bóg, jest samo w sobie większe, niż nasza moż-
ność zażywania go z radością”287

. 

Po tym mocnym zaakcentowaniu pierwszeństwa miłości Boga 

przez miłością siebie, Tomasz stawia pytanie: czy człowiek powi-

nien z miłości bardziej kochać siebie niż bliźniego288. Odpowiada 

on, że „człowiek ma naturę duchową i cielesną (zmysłową). Mó-

wiąc, że człowiek miłuje siebie, rozumie się przez to, że kocha swo-

ją naturę duchową. I pod tym względem człowiek powinien bar-
dziej miłować siebie po Bogu niż kogokolwiek innego”289

. Wyja-

śnia on to stanowisko wychodząc od Boga: „Boga miłujemy jako 

pierwszą podstawę dobra, a na tej podstawie opiera się miłość 
wlana; siebie miłuje człowiek z powodu udziału w tym dobru, zaś 
bliźniego miłuje z powodu współtowarzystwa w tym udziale”. To 

właśnie przez to, że drugi współtowarzyszy ze mną w tym dobru, to 

dlatego wtórnie w stosunku do mnie kieruje się do niego moja mi-

łość. Mój bezpośredni udział w dobru (zjednoczenie z Bogiem) jest 

pierwotniejsze, niż udział bliźniego. „Dlatego człowiek powinien 

więcej siebie niż bliźniego miłować miłością wlaną”. Tu rozu-

miemy dlaczego celem uratowania bliźniego od grzechu, człowiek 

nie powinien narażać się na zło grzechu, które to zło wyklucza 

udział w szczęśliwości wiecznej”
290

. 

                                                           
287 STh II-II q. 26 a. 3 ad 2. 
288 STh II-II q. 26 a. 4. 
289 Tamże. 
290 Tamże. 
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W STh II-II q. 27 a. 3 Tomasz stawia pytanie, czy Boga mamy 

miłować z powodu niego samego, czy też z innych względów. 

Wszelkie powody z jakich możemy miłować Boga określa on po-

przez odwołanie się do czterech przyczyn: celowej, formalnej, 

sprawczej i materialnej. „Biorąc pod uwagę trzy pierwsze przyczyny 

– pisze on – nie miłujemy Boga z powodu czegoś innego, lecz z 

powodu niego samego. Bóg bowiem nie służy jako środek do celu, 

lecz sam jest ostatecznym celem wszystkiego”
291

. Boga nie miłuje-

my ze względu na inny cel niż on sam, nie miłujemy go też za jakąś 
cnotę, którą sprawia, gdyż sam jest źródłem dobroci. „Natomiast w 

czwarty sposób – pisze św. Tomasz – Bóg może być miłowanym z 

powodu czegoś innego, mianowicie, gdy coś innego usposabia nas 

do robienia postępu w miłowaniu go, np. otrzymane odeń dobro-

dziejstwa, spodziewana nagroda, lub chęć uzyskania odeń odpusz-

czenia kary”
292

.  

W kwestii wyjaśnienia, jak jest możliwa taka miłość Boga, jeśli 
w poznaniu, które zaczyna się od spostrzegania zmysłowego, naj-

pierw dane nam są rzeczy nas otaczające, a dopiero na ich podstawie 

(od skutku do przyczyny) dochodzimy do Boga, Tomasz rozróżnia 

porządek poznania i porządek miłowania. Wprawdzie nie możemy 

miłować rzeczy, których nie znamy, ale miłość jest czymś więcej niż 
poznaniem. Poznanie zadawala się tym, co posiada w umyśle, tym-

czasem pożądanie kieruje nas do rzeczy pożądanej jako takiej. „Mi-

łowanie, jako czyn (akt) władzy pożądawczej, nawet w życiu ziem-

skim zmierza najpierw do Boga, a z tego dopiero pochodzi zmierza-

nie do czegoś innego; tak zatem miłość miłuje Boga bezpośrednio, 

a inne rzeczy miłuje za pośrednictwem Boga”
293

. 

Gdyby zachodził konflikt między miłością Boga i bliźniego 

„nie ma wątpliwości, że miłowanie Boga jest bardziej zasługują-
                                                           

291 STh II-II q. 27 a. 3. 
292 Tamże. 
293 Tamże. 



203 

ce”
294

. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę związek miedzy tymi 

miłościami, to „należy stwierdzić, że doskonała miłość Boga rozcią-
ga się również na bliźniego, ale kiedy jest ona niedoskonała, to wte-

dy miłość bliźniego jest czymś doskonalszym o ile jest miłowaniem 

z powodu Boga”
295

.  

 

3.4.2. Miłość siebie a miłość bezinteresowna 

Mimo, że chcemy kochać Boga i bliźnich miłością boską, to 

jednak równocześnie wiemy, że możemy ich kochać jedynie miło-

ścią ludzką. Mimo, że jesteśmy osobami, to „jednak człowiek, wła-

śnie na gruncie owej stworzoności, jest istotą z natury w pełni po-
trzebującą, sam stanowi jedno jedyne, ogromne wymaganie za-
spokojenia, jest jedną wielką potrzebą”296

, jest „po prostu głodną 
istotą”297

.  

J. Pieper, analizując niektóre wielkie dzieła myślicieli prote-

stanckich o miłości, zauważa że idą one w kierunku umniejszania 

wartości erosa i gloryfikowania miłości agape298
. Sądzą oni, że cari-

tas, agape nie tylko nie dopuszcza sublimacji z erosem, czyli z po-

żądaniem dobra, szczęścia, ale jest jej całkowitym przeciwień-

                                                           
294 STh II-II q. 27 a. 8. 
295 Tamże. 
296 C. S. Lewis, Cztery miłości, tłum. Maria Wańkowiczowa, Warszawa 1974, s. 9. 

J. Pieper, O miłości, tłum. I. Gano, Warszawa 1993, s. 9. 
297 J. Pieper, O miłości, tłum. I. Gano, Warszawa 1993, s. 87.  
298 Ważniejsze opracowania: Heinrich Scholz, Eros und Caritas, Die platonische 

Liebe im Sinne des Christentums, Halle 1929; Anders Nygren, Eros und Agape. Ge-
staltwandlungen der christlichen Liebe, t. 2, Gütersloh 1930, 1937; Emil Brunner, Eros 
und Liebe, Berlin 1937. Najdalej idzie w tym Anders Nygren. Dla niego miłość chrześci-

jańska jest absolutnie miłością bezinteresowną. „Agape nie ma nic wspólnego z pożąda-

niem lub pożądliwością”, (...) „wyklucza zasadniczo wszystko, co jest miłością własną” 

(Eros und Agape, jw., t. I, s. 31). Nygren cytuje słowa Marcina Lutra: „Est enim diligere 
seipsum odisse”; „kochać znaczy nienawidzić samego siebie”. Pieper, O miłości, jw., s. 

80. 
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stwem. Wszelkie eudajmonistycznie umotywowane działanie, czyli 

motywujące się pragnieniem szczęścia, jest ich zdaniem – zaprze-

czeniem miłości chrześcijańskiej.  

W tym względzie teza św. Augustyna o niespokojnym sercu, 

dopóki nie spocznie w Bogu, też oceniona jest negatywnie. Augu-

styn w tej tezie miał rzekomo ulec Platońskiej nauce o erosie, która 

nic nie ma wspólnego z miłością chrześcijańską. „Żadna droga, na-

wet droga sublimacji, nie wiedzie od erosa do agape” – stwierdza 

Nygren
299

.  

Św. Tomasz oceniony jest jeszcze surowiej. Augustyn dokonał 

pierwszych prób syntezy caritas z erosem, a Tomasz skrajnie zaak-

centował ten drugi element. To Tomasz sprowadził wszystko do 
miłości własnej300. To właśnie dopiero M. Luter – zdaniem tego 

szwedzkiego, protestanckiego teologa – burzy, odziedziczoną po 

Tomaszu katolicką naukę o miłości, będącą pogańską syntezą erosa 

z caritas. „Zburzył on katolicką koncepcję miłości opartą zasad-
niczo na motywach erosa”

301
. Twierdzi się tu, że wszelki najmniej-

szy kompromis z erosem, jest zdradą miłości chrześcijańskiej. Nale-

ży więc oczyszczać agape z wszelkich ludzkich, nawet wysubtel-

nionych pragnień302
. 

                                                           
299 Nygren, Eros und Agape , t. I, jw., s, 35. 
300 Tamże, t. II, s. 465. 
301 Tamże, t. I, s. 40. 
302 J. Pieper, (O miłości, jw., s. 84) stwierdza, że mimo iż Karl Barth (Darstellung 

und Deutung seiner Theologie, Köln 1951, 35nn) odrzuca skrajne wypowiedzi Lutra, i 

obok nieumotywowanej miłości (agape) i odwołuje się do miłości umotywowanej, do 

miłości erotycznej, to jednak w innym dziele (Kirchliche Dogmatik, t. III, cz. IV, Zürich 

1951, s. 241, i. IV, cz. II, s. 825, 834nn) ocenia negatywnie wszelkie próby syntezy erosa 

z agape, uważając to za zmieszanie tego, co pogańskie z tym, co chrześcijańskie. Wyraża 

on podobną co Nygren ocenę, że od Augustyna rozpoczęła się, a w średniowieczu doko-

nała nieszczęsna „synteza caritas” czyli połączenie „antycznego czy też hellenistycznego 

erosa, z biblijną agape. Mimo, że chrześcijanie w praktyce ulegają erosowi, to jednak, 

każda tolerancja dla tej miłości własnej, choćby ta miłość wyrażała się w coraz subtelniej-

szych pragnieniach, „jest zdecydowanie niechrześcijańskim momentem”. Barth, Kirchli-
che Dogmatik, t. IV, cz. II, jw., s. 835.  
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Wobec takiego stanowiska J. Pieper odwołując się do etyki św. 

Tomasza stawia pytanie: „czy człowiek jest w ogóle zdolny do tak 

absolutnej bezinteresowności, by mógł chcieć, żeby nie być szczę-
śliwym? Czy istota prawdziwie ludzkiej miłości polega na tym, że 

człowiek kochający nic zgoła nie chce dla siebie, ani radości, ani 

szczęścia, ani jakiegokolwiek wzbogacenia swego dobra życiowe-

go? Czy pragnienie osiągnięcia pełni istnienia nie jest faktycznie, a 

także z zasady źródłem wszelkiej istniejącej miłości? Czy jest 

rzeczą niegodną człowieka, a w każdym razie chrześcijanina, ko-

chać w ten sposób?”
303

. 

„Z pojęcia stworzenia – pisze J. Pieper – bezwarunkowo wyni-

ka, iż stworzenie (creatura) samo nie może rozporządzać swoim 

bytem, innymi słowy, że choćby chciało, nie może zmienić, a tym 

bardziej zniszczyć swojej natury. (...) Nasza miłość nigdy nie stwa-

rza wartości, ani też nie sprawia, że coś lub ktoś staje się godny mi-

łości (...). Na pierwszym miejscu znajduje się realne istnienie god-

nego miłości przedmiotu, dane nam w sposób niezależny, następnie 

musimy doświadczyć tego istnienia, a potem dopiero – a więc by-

najmniej nie w sposób nieumotywowany i bezpodstawny – mówimy 

z pełną miłości afirmacją: „Dobrze, że to istnieje””
304

. „Gdybyśmy 

bowiem założyli niemożliwy przypadek, – pisze św. Tomasz – że 

Bóg nie jest dobrem dla człowieka, wtedy nie byłoby dla niego żad-

nej racji kochania”
305

.  

Nasza miłość ku Bogu jest więc miłością realnie uzasadnioną 
tym, że jest on dobry. Podobnie jest z naszą miłością do bliźnich i do 

rzeczy materialnych. Nasza miłość ku Bogu nie jest więc bezpod-

stawna i nieumotywowana czy suwerenna. Gdybyśmy wobec Boga 

twierdzili o sobie: „Nie jestem żebrakiem, kocham Cię bezintere-

                                                           
303 Pieper, O miłości, jw., s. 76. 
304 Tamże, s. 90. 
305 „Dato enim, per impossibile, quod Deus non esset hominis bonum, non esset ei 

ratio diligendi”. STh II-II q. 26 a 13 ad 3. 
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sownie” – byłoby to twierdzenie zuchwałe i głupie”
306

. Nasza mi-

łość ku Bogu jest miłością pożądającą i łaknącą (miłość-potrzeba, 

need love). „Taka łaknąca miłość, która dąży do własnego spełnienia 

(...), jest po prostu elementarną, wprawioną w ruch w akcie stworze-

nia aktywnością samej naszej istoty; opanowanie jej lub pozbawie-

nie mocy zasadniczo przekracza nasze możliwości”
307

. Tego praim-

pulsu, który przenika wszystkie nasze świadome decyzje, my nie 

możemy zmienić, tak jak nie możemy zmienić naszej natury. Ten 

praimpuls, który wynika z natury jest miłością własną. „Zarówno 

anioł, jak człowiek z natury dąży do własnego dobra i własnej do-

skonałości, a to oznacza miłość samego siebie”
308

. 

Żądanie więc od człowieka, co proponuje się w krytyce propo-

zycji św. Tomasza, aby wybrał między erosem a agape, jest żąda-

niem aby odrzucił on swą przygodną naturę i kochał, tak jak potrafi 

kochać jedynie Bóg. Powstaje pytanie, czy człowiek może takiego 

wyboru dokonać? Czy może nie chcieć swego szczęścia? Tomasz 

wraz z długą tradycją chrześcijańską odpowiada negatywnie. „Stwo-

rzenie duchowe z natury pragnie szczęścia i dlatego nie może 
chcieć, żeby nie być szczęśliwym”309

. Na tej podstawie J. Pieper 

wyprowadza wniosek, że „postulat absolutnie bezinteresownej, nie-

umotywowanej, nie chcącej niczego otrzymywać, suwerennej miło-

ści-agape, w której wszelkie własne pragnienia należy stłumić i 

przezwyciężyć, polega po prostu na błędnej ocenie realnego czło-

wieka
310

. Człowiek bowiem z natury i z konieczności pragnie 

szczęścia
311

, pragnienie szczęścia nie zależy od wolnej decyzji 

człowieka
312

.  
                                                           

306 Lewis, Cztery miłości, jw., s. 10. 
307 Pieper, O miłości, jw. , s. 91. 
308 STh I q. 60 a. 3. 
309 SCG 4, 92. 
310 Pieper, O miłości, jw., s. 92. 
311 STh I q. 94, a. 1. 
312 STh I-II q. 10, a. 2; Pieper, O miłości, jw., s. 105. 
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Dla I. Kanta, pojmującego człowieka jako istotę autonomiczną, 
w tym sensie wolną, że nie potrzebującą niczego, samodzielną – 

pragnienie i dążenie do szczęścia jest – pisze J. Pieper – „niemal 

poniżeniem autonomicznego podmiotu”
313

. Tymczasem trzeba 

stwierdzić, zaznacza omawiany autor, że „ten kto pojmuje człowie-

ka – a więc siebie samego, jako istotę stworzoną wie zarazem, że w 

akcie stworzenia, bez pytania a nawet bez możliwości pytania, zo-

staliśmy niczym strzała skierowani ku celowi, a przeto w naszym 

pragnieniu szczęścia działa siła ciążenia, nad którą nie panujemy, 
dlatego, że sami nią jesteśmy”

314
. Z naszej natury pochodzi więc nie 

tylko wolność naszych własnych decyzji, „lecz w nich właśnie z 

głębi serca pragniemy naturalnie naszej własnej szczęśliwości”
315

. 

To właśnie pragnienie naszego spełnienia jest miłością własną. Jest 

ono nie tylko najwcześniejszą, lecz również najbliższą nam postacią 
miłości

316
.  

Jeśli „wszelka miłość jest pewną postacią miłości własnej, cho-

ciaż bardzo subtelnej”, to w takim razie można pytać czy da się ją 
pogodzić z miłością bezinteresowną, taką która „nie szuka swe-

go”
317

. W odpowiedzi J. Pieper przypomina, że „bynaj-mniej nie 

tylko w zmysłowym pożądaniu, ale także w duchowych aktach 

człowieka, a więc także w jego chceniu, momentem pierwszym jest 

zawsze coś dziejącego się z natury”
318

. Filozofia nowożytna ode-

rwała chcenie jako akt duchowy, od natury, natomiast wielcy nau-

czyciele chrześcijaństwa utrzymywali, że człowiek „jest zarazem 

duchem i naturą”319
. „To, co dzieje się „z natury”, dzieje się „wsku-

tek faktu stworzenia. Oznacza to, że dzieje się to wprawdzie z naj-
                                                           

313 Tamże, s. 105. 
314 Tamże, s. 105-106. 
315 Tamże. 
316 Tamże. 
317 Tamże, s. 103-104. 
318 Tamże, s. 104. 
319 Tamże. 
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głębszego, istotnego impulsu stworzenia, ale zarazem pierwsze po-

ruszenie tego impulsu nie wywodzi się z serca stworzonej istoty, 

lecz z aktu stworzenia, creatio, wprowadzającego w ruch wszelkie 

mechanizmy świata”
320

. 

Według Arystotelesa i Tomasza miłość siebie jest pierwotna 

w stosunku do miłości bliźniego. „Miłość do drugiego człowieka 

jest tym, co pochodne, wypływa ona z podobieństwa do miłości, 

jaką człowiek żywi dla siebie”
321

. „Przyjaciela kochamy jako tego, 

dla kogo czegoś pragniemy; w taki sam sposób człowiek kocha też 
siebie”

322
. Tomasz uzasadnia pierwszeństwo miłości własnej, odwo-

łując się do pierwotności jedności ze sobą, przez jednością z przyja-

cielem. „Wprawdzie dla siebie nie żywimy przyjaźni, lecz coś więk-

szego niż przyjaźń... Każdy stanowi jedność z sobą, a ta jedność 
więcej znaczy niż zjednoczenie z kimś. Podobnie jak jedność jest 

pierwotniejsza od zjednoczenia, tak też miłość, jaką kochamy sa-

mych siebie, jest praformą i źródłem przyjaźni. Przyjaźń bowiem, 

jaką żywimy dla innych, polega na tym, że zachowujemy się w sto-

sunku do nich tak, jak wobec siebie”
323

 Tomasz wyraźnie stwierdza, 

że „każdy kocha siebie więcej niż drugiego człowieka”
324

. J. Pieper 

wyjaśnia, że nie jest tak dlatego, że jesteśmy słabymi ludźmi, lecz 

„na mocy naszej stworzoności, to znaczy niezbitego faktu, że akt 

stworzenia usytuował nas nieodwracalnie na drodze do spełnienia 

naszego przeznaczenia, naszego szczęścia, do urzeczywistnienia 

tego, co jest naszym celem”
325

.  

Poszukując miłości bezinteresownej J. Pieper wprowadza inte-

resujące odróżnienie. „Oprócz woli działania – pisze on – istnieje 

                                                           
320 Tamże. 
321 Tamże, s. 107. 
322 STh I-II q. 2 a. 7 ad 2. 
323 STh II-II q. 25 a. 4. 
324 STh I-II q. 27 a. 3. 
325 Pieper, O miłości, jw., s. 108. 
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też czysto afirmująca zgoda na to, co już jest; zgoda ta nie zawiera 

napięcia skierowanego ku przyszłości. Potwierdzanie i afirmacja 

tego, co już urzeczywistnione, jest właśnie miłością”326
. „Tomasz z 

Akwinu, nazywa wolę na ogół vis appetitiva, siłą dążenia, „lecz 

wola zna nie tylko akt dążenia do tego, czego jeszcze nie ma, ale 

także akt miłowania tego, co już posiada, i radowania się tym”
327

. 

Miłość okazuje się nie tylko jedną z postaci chcenia, ale „jest ona 

praaktem chcenia w ogóle, przenikającym z gruntu wszelką wolę 
działania, że dalej, wszelka decyzja woli ma w tym podstawowym 

akcie swoje źródło i swoją zasadę, i to zarówno w sensie następstwa 

czasowego jak i hierarchicznego. Miłość jest więc pierwszym aktem 

woli
328

. Miłość, jako akt i praakt woli człowieka przenikający 

wszelkie jego działania, decyduje o tym jakim kto jest człowiekiem. 

Stąd prawość tej miłości, to prawość człowieka. Wyrazem miłości 

jest przede wszystkim to, że jak pisze św. Tomasz „osoba kochająca 

„chce” przede wszystkim, by osoba kochana istniała i żyła”
329

. Stąd 

jej wyrazem jest akt afirmacji: „Dobrze, że jesteś!”. 

 

3.4.3. Miłość przyjaźni 

Servais Pinckaers, odpowiadając na H. Reinera krytykę etyki 

tomistycznej jako etyki eudajmonistycznej, odnajduje u św. Toma-

sza pojęcie miłości przyjaźni jako podstawowe i wolne od zarzutu 

egoizmu
330

. Staje on na stanowisku, że podstawową daną (Urtatsa-
                                                           

326 Tamże, s. 30. 
327 Tamże. 
328 „Primus... motus voluntatis et cuiuslibet appetitivae virtutis est amor” STh I q. 

20 a. 1;”Omnis actus appetitivae virtutis ex amore seu dilectione derivatur” STh I, q. 60 

prolog. 
329 ”Primo vult suum amicum esse et vivere”. STh II-II q. 25 a. 7. 
330 S. Pinckaers, Eudämonismus und sittliche Verbindlichkeit in der Ethik des Hei-

ligen Thomas; oraz: Der Sinn für die Freundschaftsleibe als Urtatsache der thomistischen 
Ethik, w: P. Engelhardt (red.), Sein und Ethos. Utersuchung zur Grundlegung der Ethik. 
Walberberger Studien. Philosophische Reihe, 1, Mainz 1963; H. Reiner, Wesen und 
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che), czy też podstawowym uczuciem (Urgefühl), do którego odwo-

łujemy się w etyce tomistycznej, nie jest ani egoistyczne pożądanie 

(egoistische Verlangen), ani też jej przeciwieństwo, ekstatyczna mi-

łość (ekstatische Liebe), lecz miłość przyjaźni (amor amicitiae, 
Freundschaftsliebe). Jest to miłość, która ma podstawę w duchowej 

naturze człowieka. Polega ona na otwarciu się na inne istoty. Gdy tą 
inną istotą jest drugi człowiek, czy jakaś duchowa wartość, miłość ta 

kieruje się do tego przedmiotu, ze względu na niego samego. Mimo 

to, nie jest to taka miłość, jak chciał Pierre Rousselot SJ
331

, która w 

swej bezinteresowności chce, aby zniszczyć pożądanie własnego 

przedmiotu miłości. W miłości bowiem człowiek znajduje swoje 

spełnienie (Vollendung). W miłości przyjaźni intencja kochającego 

biegnie do umiłowanego przedmiotu i na nim spoczywa. Wszelkie 

zwracanie tej intencji na siebie jest odrzucane jako zło. W miłości tej 

występuje „specyficzne zjednoczenie się miłującego podmiotu z 

umiłowanym przedmiotem (des liebenden Subjektes mit dem gelieb-
ten Object), lub wyrażając to lepiej, zjednoczenie obu podmiotów 

(der beiden Subjekte)”332
. W miłości takiej ten, który miłuje, chce 

dobra drugiego, i w związku z tym odrzuca podporządkowanie dru-

giego własnej korzyści czy przyjemności. Nie jest to związek oparty 

na pożądaniu (Streben), ale na jedności (Vereinigung), w której obaj 

przyjaciele są wolni i niezależni, działają z wolnej inicjatywy, ale 

mimo pełnej odmienności, chcą tego samego dobra, posiadają to 

samo chcenie (den gleichen Willen). W miłości przyjaźni, miłość 
siebie (Selbstliebe) przekształca się i oczyszcza.  

                                                                                                    
Grund der Sittlichen Verbindlichkeit (obligatio) bei Thomas von Aquin, oraz Beatitudo 
und obligatio bei Thomas von Aquin, w: jw. 

331 P. Rousselot, Pour l’histoire du problčme de l’amour au Moyen-Age, Paris 

1939. 
332 Pinckaers, Eudämonismus und sittliche Verbindlichkeit in der Ethik..., jw., s. 

282. 
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Z pozycji zrozumienia tej miłości, możemy dopiero – zdaniem 

S. Pinckaersa – interpretować u Tomasza takie pojęcia jak: „pożąda-

nie dobra”, samo „dobro” czy „miłość” (das Verlangen, das Gute, 
die Liebe), a nie odwrotnie. Słusznie należy odrzucić w tym wzglę-
dzie utylitarne skierowanie do przedmiotu miłości, w którym nie 

skupiamy się na przedmiocie, czyli na osobie i jej dobru. Z drugiej 

strony, miłość ekstatyczna, antyinteresowna, w imię przedmiotu 

miłości zmierzałaby do zniszczenia podmiotu miłości. Obie skrajno-

ści są w ujęciu św. Tomasza niewłaściwie. Miłość przyjaźni kieruje 

się do przedmiotu miłości, rozpoznaje jego podmiotowość, jego 

własną wartość, ale rozpoznając kogoś jako podmiot, nie przekreśla 

swojej podmiotowości. W miłości takiej, chodzi nam o dobro dru-

giego. Dobro to nie przekreśla jednak mojej osoby, lecz znajdujemy 

w nim równocześnie własne dobro (zuglech sein eigenes Wohl), jako 

dar miłości odwzajemnionej
333

. Napotykamy tu pewien paradoks, 

gdyż w miłości przyjaźni obaj przyjaciele rozpoznają całą mocą 
swej woli drugiego i jego dobro, odrzucają możliwość podporząd-

kowania drugiego swojej korzyści, a jednocześnie tworzą pełną jed-

ność mimo dwóch osób, tak jakby mieli jedną wolę i jedno pragnie-

nie. W egoistycznym pożądaniu odrzuca się afirmację drugiego, w 

miłości ekstatycznej odrzucona jest afirmacja podmiotu tej miłości. 

Ta alternatywa: drugi albo ja jest niewłaściwa. Wychodząc z jednego 

albo drugiego punktu widzenia nie zbuduje się właściwej podstawy 

dla etyki. To właśnie w miłości przyjaźni taka alternatywa nie wy-

stępuje. Taka miłość winna być podstawową zasadą pozwalającą 
interpretować inne pojęcia w etyce. Tak np. zinterpretowane z tej 

pozycji dążenie do dobra, pożądanie dobra (Verlangen) nie posiadaj 

charakteru egoistycznego mimo, że dążę do czegoś „dla mnie”. Np. 

pożądać wielkoduszności, która uwolniła by mnie od mojego egoi-

                                                           
333 Pinckaers, Der Sinn für die Freundschaftsleibe als Urtatsache der thomistischen 

Ethik, jw., s. 229. 
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zmu i otwarła ku czystej miłości bliźnich, nie jest szukaniem siebie, 

nie jest czymś egoistycznym.  

„Pojęcie miłości przyjaźni (Freundschaftsliebe) i odpowiednie 

do niej pojęcie czystego dobra (des reinen Gutes) jest dla św. Toma-

sza podstawową daną (Urgegebenheiten), z której wychodzi on 

określając każdą miłość i każde dobro”
334

.  

Takie podejście ujawnia się gdy sięgniemy – zdaniem 

S. Pinckaersa – po paralelnie związane ze sobą, wyróżnione przez 

Tomasza różne kategorie dóbr i miłości. Występują w jego etyce 

dwa rodzaje miłości: miłość przyjaźni (Freund-schaftsliebe) i miłość 
pożądania (die begehrliche Liebe)335. Tę ostatnią można jeszcze 

podzielić na miłość, która ma swą podstawę w tym, co korzystne (im 
Nutzen) i na taką, która związana jest z tym, co przyjemne (im An-
genehmen). Odróżniając te rodzaje od miłości jako takiej Tomasz 

pisał, że to, co jest miłowane, winno być miłowane ze względu na 

nie samo (id quod amatur... simpliciter et per se amatur)336. Intencja 

miłości zmierza więc ku umiłowanemu przedmiotowi i na nim spo-

czywa. Natomiast w miłości pożądania, przedmiot nie jest miłowa-

ny, ze względu na niego samego, ale ze względu na coś innego, np. 

korzyść, przyjemność (non simpliciter et secundum se amatur, sed 
amatur alteri)337.  

Podobnie, jak trzy formy miłości, również dobro dzieli Tomasz 

na trzy kategorie: bonum honestum, bonum utile i bonum delectabi-
le338

. Bonum honestum, czyli dobro godziwe, dobro samo w sobie, 

dobro czyste, które jest pożądane jako ostateczne, do którego zmie-

rza nasze dążenie, ze względu na nie samo (id quod appetitur ut 
ultimum, terminat totaliter motum appetitus, sicut quaedam res in 

                                                           
334 Tamże, s. 231. 
335 Tamże. 
336 STh I-II q. 26 a. 4c. 
337 Pinckaers, Der Sinn für die Freundschaftsleibe..., jw., s. 232. 
338 STh I q. 5 a. 6. 
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quam per se appetitus tendit)339. Pojęcie „appetitus”, „pożądanie” 

nie jest tu rozumiane w sensie charakterystycznego dla zwierząt 
instynktownego zmierzania do jakiegoś dobra, lecz wyraża tylko 

tyle, że dobro godne miłości ze względu na nie samo zasługuje samo 

z siebie na taką miłość i winno się stać przedmiotem, celem tej mi-

łości. Porusza ono ku sobie miłość, która do niego zmierza i na nim 

spoczywa.  

Bonum utile, czy też bonum delectabile, stają się jedynie po-

średnimi celami (Zwischenziele) czyli środkami (Mittel), dla osią-
gnięcia innego celu, innego dobra, które jest poza nimi. Możemy 

więc nazwać je dobrem zależnym od czegoś innego, czyli dobrem w 

sensie drugorzędnym, częściowym i niepełnym. 

Chcąc więc krytykować Tomasza za jego eudajmonistyczne, to 

znaczy ukrycie utylitarysytczną koncepcję dobra w jego etyce, trzeba 

najpierw – zdaniem S. Pinckaersa – zauważyć, że jego wyróżnienie 

miłości jako takiej i przedmiotu takiej miłości podważa stawiane 

zarzuty. Miłość przyjaźni, czyli miłość dobra ze względu na jego 

własną wartość, jest dla św. Tomasza podstawowym określeniem 

(Urgegebenheit). Dopiero wychodząc z tego pojęcia można odróż-
niać inne typy miłości i odpowiadające im inne kategorie dóbr. 

Mimo tego podkreślenia pierwszeństwa miłości przyjaźni jako 

miłości bezinteresownej – zdaniem S. Pinckaersa – „strukturalnie 

należy przypisać priorytet miłości siebie (Selbstliebe). „Miłość sie-

bie jest ontologiczną i konieczną podstawą miłości przyjaźni wzglę-
dem drugich”

340
. Miłości siebie nie można jednak pojmować psy-

chologicznie, jako szukanie własnej korzyści. To właśnie urzeczy-

wistnienia siebie, nie można dokonać inaczej, jak poprzez miłość 
przyjaźni. Tą miłością człowiek się udoskonala. Czyniąc to, realizu-

je swój cel, swoje szczęście. Jest to szczęście ontologicznie, nie psy-
                                                           

339 Tamże. 
340 Pinckaers, Eudämonismus und sittliche Verbindlichkeit in der Ethik..., jw., s. 

283. 
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chologiczne. Eudajmonizm Tomasza nie jest – zdaniem S. Pinckaer-

sa – eudajmonizmem psychologicznym, w którym mówiąc 

o miłości siebie, ma się na myśli szukanie własnej korzyści czy 

przyjemności. Jest to eudajmonizm ontologiczny, w którym skiero-

wanie człowieka do pełni swego rozwoju, czyli miłość siebie (Selb-
sliebe), nie przeciwstawia się miłości przyjaźni, lecz jest ontologicz-

ną, konieczną jej podstawą. Bez tej podstawy, nie dałoby się wyja-

śnić, dlaczego drugi człowiek jest tak wielkim dobrem dla mnie, 

dlaczego miłość przyjaźni najbardziej mnie realizuje. 

Myśliciele zarzucający etyce Tomaszowej egoizm, interpretują 
ten eudajmonizm psychologicznie, a nie jak Tomasz, ontologicznie. 

Jest to interpretacja z pozycji nowożytnych nurtów, gdzie punktem 

wyjścia są psychiczne i świadome przeżycia podmiotu.  

 

3.4.4. Miłość a obowiązek 

Dla etyki uprawianej w nurtach współczesnych, będącej pod 

wpływem I. Kanta, podstawowym pojęciem jest zdaniem S. Pincka-

ersa – pojęcie obowiązku (Verpflichtung). Kategoryczna powinność 
wyznacza w takiej etyce związek między prawem (Gesetz) a ludzką 
wolnością (Freiheit). Z punktu widzenia etyki obowiązku zarzuca 

się etyce szczęścia egoizm. Kategoryczność bowiem i bezintere-

sowność określona przy założeniach apriorycznych i idealistycznych 

wykorzystana jest w krytyce etyki tomistycznej. W związku z tym 

trzeba wyraźnie określić, czy etykę Tomasza można zinterpretować 
jako etykę obowiązku skierowanego przeciw psychologicznym czy 

biologicznym tendencjom naszej natury.  

Punktem wyjścia w etyce obowiązku jest czysty rozum i czysta 

wolność. „Rozum (Vernunft) i wolność (Freiheit) stają się absolut-

nym punktem wyjścia (als absoluten Ausgangs-punkt), z którego 

pochodzą wszystkie kroki tego myślenia i do którego wszystkie z 
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powrotem wracają”341
. Problemem bowiem w tym myśleniu jest 

wyprowadzenie przedmiotu (Objekt) z podmiotu (Subjekt). Dzieje 

się to dlatego, że mamy tu do czynienia z rozerwaniem jedności 

przedmiotowo-podmio-towej w człowieku. Wychodząc z pojęcia 

zabsolutyzowanej wolności, wszystko inne traktuje się jako pożą-
danie, jako zaspokojenie potrzeb, a więc jako miłość interesowną 
(interessierte Liebe). Z punktu widzenia subiektywnej wolności, 

prawo moralne jawni się jako coś obce wolności, co narzuca się 
podmiotowi z zewnątrz, jako obca wola, czy to wola Boga czy to 

wola ludzkiego prawodawcy. 

Nie widząc możliwości wyprowadzenia prawa moralnego 

z obiektywnego porządku, wyprowadza się je bezpośrednio 

z rozumu w postaci absolutnego imperatywu. „Od tego momentu, to 

nie miłość (Liebe) lecz obowiązek (Verpflichtung) wyraża związek 

między wolnością a prawem moralnym (zwischen der Freiheit und 
dem Sittengesetz)”342

. Wolność może wszystko czynić, co nie jest 

zakazane prawem. Odtąd głównym problem etyki stanie się formu-

łowanie tego, co człowiekowi wolno, a co nie wolno. Ilość obo-

wiązków będzie znów przez moralistów redukowana z lęku, że zbyt 

ograniczają one wolność. W tym ujęciu etyki pojęcie wolności i 

kierujące nią pojęcie obowiązku, wyparły miłość. Z pozycji obo-

wiązku nasze ja i wszystko, co z niego pochodzi, podejrzane jest o 

egocentryzm. Odchodząc od tego egocentryzmu, od miłości intere-

sownej formułuje się pojęcie miłości bezinteresownej, czyli takiej, 

która w swej antyinteresowności nie może brać pod uwagę własne-

go dobra.  

Tak więc etyka obowiązku (Pflichtmoral), chcąc przezwycię-
żyć subiektywizm utylitarystyczny, rozwija w sobie podejrzliwość 
wobec każdego uczucia podmiotu (Gefühl des Subjektes). Moral-

                                                           
341 Tamże, s. 279. 
342 Tamże, s. 280. 
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ność samozwiązania się przez rozum prawem moralnym, obowiąz-

kiem przeciwstawia się wszystkiemu, co pochodziłoby jako motyw 

dla woli, a tym samym jako nacisk na nią i przymus. Moralność 
czystego obowiązku (reinen Pflicht) wymaga od ludzi czystej bezin-

teresowności, albo dokładniej – antyinteresowności w swym postę-
powaniu (reine Desinteressiertheit, im Grunde Antiinteressierhe-
it)343. 

„W ramach takiego myślenia – stwierdza S. Pinckaers – nie da 

się rozwiązać problemu miłości”
344

. Miłość bowiem polega na 

zjednoczeniu podmiotu z przedmiotem miłości. W tego typu etyce 

operuje się jedynie subiektywną, interesowną miłością i stąd uznaje 

się wszelką aktywność, która wywodzi się od podmiotu jako intere-

sowną i egoistyczną. Polegałaby ona na zaspokojeniu potrzeb indy-

widualnego podmiotu, czy też potrzeb społeczności. Aby wyjść z tej 

trudności, konstruuje się określenie miłości bezinteresownej, która 

przeciwstawiona jest wszystkiemu, co pochodziłoby z podmiotu 

(was vom Subjekt ausgeht). W realizacji tej propozycji okazuje się 
jednakże, że miłość taka jest niemożliwa (J. P. Sartre), że nie jest 

możliwa miłość bliźniego, a to dlatego, że uprzedmiotawia ona dru-

giego i przez to, niszczy wolność tego podmiotu. 

Tymczasem w etyce Tomasza obowiązek nie jest struktural-
nie pierwszorzędnym pojęciem, lecz opiera się i wywodzi z bar-

dziej podstawowego pojęcia jakim jest miłość i w swym specyficz-

nym sensie, miłość przyjaźni (amor amicitiae). „To właśnie miłość 
jest właściwym aktem woli, pierwszym źródłem jej działania i jej 

odczuć”345
. W tym akcie miłości skierowuje się ona ostatecznie do 

Boga. Jest to miłość najwyższego dobra ze względu na nie samo. 

Oddanie się Bogu w tej miłości nadaje siłę całemu działaniu moral-

nemu człowieka. Bóg jest ostatecznym celem wszelkiego działania 
                                                           

343 Tamże, s. 281. 
344 Tamże. 
345 Tamże, s. 285. 
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człowieka, punktem orientacyjnym wszelkich kroków w realizowa-

niu miłości przyjaźni, aż do pełnego zjednoczenia się z Bogiem. 

Jak rodzi się obowiązek? To właśnie w miłości odnajdujemy 

bezwarunkowe panowanie obowiązku nad chceniem. Etyka Toma-

sza odrzuca radykalne oddzielenie obowiązku od miłości. „Dla 

niego obowiązek (Verpflichtung) prowadzi w normalny sposób do 

miłości (Liebe). Ze strony miłości, do której powinien on człowieka 

wprowadzać, otrzymuje on swoją moc i swoje główne uprawomoc-

nienie”
346

. 

Przy podporządkowaniu i wyprowadzeniu miłości z obowiąz-

ku etykę św. Tomasza, mówiącą o dobru jako celu i szczęśliwości 

człowieka, ocenia się jako teorię egoistycznej realizacji miłości. 

Mimo, że u Tomasza znajdujemy traktat o miłości (caritas), teorię 
miłości przyjaźni (amor amicitiae), czyli teorię miłości bezintere-

sownej, to jednak z pozycji krytyki skierowanej przez Kanta przeciw 

utylitaryzmowi, eudajmonistycznie ujęta moralność jawi się w 

swych istotnych cechach jako egoistyczna, a więc podpadająca pod 

tę krytykę.  
Odwoływanie się w etyce tomistycznej do dążenia do szczę-

ścia, do pełni doskonałości odczytywane jest, jako egoistyczne dą-
żenie do czegoś dla siebie (für sich). Jest to interpretacja formuło-

wana z pozycji etyki czystego obowiązku, w której mamy do czy-

nienia z nierozwiązalnym przeciwstawieniem sobie podmiotu i 

przedmiotu (Widerstreit zwischen Subjekt und Objekt)347
. W takim 

ujęciu teksty Tomasza odczytywane są jako mówiące o miłości szu-

kającej własnej korzyści (rein eigensüchtige Liebe). W ten sposób 

zasadnicze punkty widzenia w etyce tomistycznej zostają błędnie 

ujęte.  

                                                           
346 Tamże, s. 287. 
347 Pinckaers, Der Sinn für die Freundschaftsleibe..., jw., s. 233. 
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Z punktu widzenia współczesnej etyki obowiązku dość wąsko 

pojmowane są takie pojęcia etyki tomistycznej jak: „natura”, „byt”, 

„doskonałość” itp. U podstaw takiego podejścia leży – zdaniem 

S. Pinckaersa – radykalne oddzielenie tego, co należy do natury, 
od tego co należy do porządku rozumu i wolności348

. Koncepcja 

natury jest wypracowana tu w oparciu o naturę istot nierozumnych i 

zastosowana do człowieka. Z tego względu, takie analogiczne poję-
cia jak: natura, byt, skłonności naturalne, naturalne pożądanie – 

brzmią dla współczesnych, jako przyrodnicze, biologiczne dążenia 

do zachowania swego istnienia i rozwoju. Procesy takie rozgrywają 
się poza wolnością człowieka i tę wolność ograniczają, jeśli w ogóle 

jej nie przekreślają.  
Chcąc etykę Tomasza właściwie zrozumieć trzeba pamiętać, że 

pojęcie natury i skłonności naturalnych jest analogiczne i inaczej 

trzeba je ująć u człowieka, istoty rozumnej i wolnej niż u zwierząt. 
Natura istoty duchowej, zawiera w sobie pewną duchową rzeczywi-

stość i nie można jej pojmować tak jak natury zwierząt. „Spełnienie 

duchowej natury, polega na tym, aby inne istoty w ich własnym ist-

nieniu i dobru rozpoznać i miłować”349
. Naturalna skłonność do 

zachowania i doskonalenia siebie ujawnia się w pewnego rodzaju 

uwielokrotnianiu siebie (eine Art Vervielfältigung ihrer selbst). Speł-

nia się to nie w ograniczeniu się do siebie samego, ale w otwarciu 

się na inne byty. W otwarciu tym chodzi również o poświęcenie, ale 

w żadnym wypadku o „samozniszczenie siebie, w jakieś ekstatycz-

nej miłości”
350

.  

Ta zdolność, by otworzyć się na innych poprzez poznanie 

i miłość, jest podstawową właściwością tej natury (die Urgegeben-
heit der geistigen Natur). „Własna doskonałość (Voll-kommenheit) 
nie jest tu celem jakiegoś transcendentalnego egocentryzmu (einer 
                                                           

348 Tamże, s. 234. 
349 Tamże. 
350 Tamże. 
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transzendentalen Egozentrik), lecz spełnieniem (Vollendung) otwar-

cia-siebie (des Sich-öffnens) – wobec każdego bytu i to z pełną 
wspaniałomyślnością”351

.  

To, że w miłości tej skierowani jesteśmy równocześnie na speł-

nienie siebie, nie oznacza egocentrycznego dążenia do własnej ko-

rzyści, ale wysiłku by poprzez cnoty (Tugenden) móc doskonalej 

miłować. Chodzi tu o harmonię, w której nie kłóci się ze sobą mi-

łowanie dobra - przedmiotu i speniełnianie się podmiotu.  

                                                           
351 Tamże, s. 235. 
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ROZDZIAŁ 4 
PERSONALIZM A NORMA MORALNOŚCI 

4.1. PODSTAWY PERSONALIZMU 

4.1.1. Próba scalenia filozofii świadomości  
 i filozofii bytu 

Personalizm K. Wojtyły i jego uczniów jest, jeśli chodzi 

o antropologię i etykę, interesującą propozycją a to dlatego, że spo-

tkają się w nim zarówno nowożytna filozofia świadomości jak i 

arystotelesowsko-tomistyczna filozofia bytu. Podejmowane przez 

tego myśliciela studium myśli Arystotelesa i św. Tomasza oraz I. 

Kanta i M. Schelera zaowocowało nie tylko podkreśleniem odmien-

ności stanowisk, ujawnianiem ich niepełności, ale propozycją wyj-

ścia z impasu, w jakim znalazły się względem siebie filozofia świa-

domości i filozofia bytu, z impasu idealizmu i realizmu, aprioryzmu 

i empiryzmu. 

Wysiłek integracji filozofii świadomości i filozofii bytu przewi-

ja się u K. Wojtyły od początku jego drogi filozoficznej. Wyrasta on 

zapewne z dwóch jego przekonań. Z jednej strony jest on przekona-

ny o słuszności wyprowadzenia wiedzy z doświadczenia, z drugiej 

strony – o słuszności postawy realistycznej w poznaniu. Potwierdza-

ją to jego zainteresowania zarówno doświadczeniem mistycznym 

św. Jana od Krzyża, a później doświadczeniem fenomenologicznym 

M. Schelera, jak również systemem filozoficznym św. Tomasza. 

Obie drogi będą się ciągle ze sobą spotykać i wzajemnie na siebie 

oddziaływać. 
„Na początku swej pracy naukowej i przed zajęciem się tema-

tami swoiście filozoficznymi – zaznacza A. Półtawski – Wojtyła 
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pracował nad pismami św. Jana od Krzyża”
1
. Już wtedy interesowa-

ło go konkretne, bezpośrednie doświadczenie, w tym wypadku – 

doświadczenie mistyczne. Podszedł do niego jako do źródła infor-

macji o człowieku, który to doświadczenie przeżywa. Dzięki niemu 

dokonuje się nie tylko specyficzna jedność z Bogiem, ale mamy 

bezpośredni dostęp do najgłębszych przeżyć ludzkiego wnętrza, do 

naszego człowieczeństwa. Można tę wiedzę wykorzystać zarówno 

w antropologii jak również w teologii. Oparta na tym doświadczeniu 

teologia mistyczna winna ożywiać abstrakcyjną teologię spekula-

tywną. „Ta ostatnia – pisze w tym czasie Wojtyła – dochodzi do 

swych wniosków w drodze rozumowania z danych zawartych w 

Objawieniu Bożym”
2
. Zdobyty w ten sposób drogą dedukcji obraz 

człowieka jest – zdaniem Wojtyły – z jednej strony wspaniały, po-

nieważ „stanowi wyraz myśli Bożej o człowieku”; z drugiej, „przez 

to, że jest rozumową interpretacją myśli, z konieczności zawiera 

cechy abstrakcyjne i statyczne”
3
. Powołując się na doświadczenie 

jako źródło bezpośredniej wiedzy o człowieku, Wojtyła przestrzega 

w swym studium o św. Janie od Krzyża przed pochopnym abstra-

howaniem i uogólnianiem bogatego materiału doświadczenia we-

wnętrznego dla osiągnięcia czystego pojęcia człowieczeństwa. 

Oprócz doświadczenia człowieka od wewnątrz mamy rów-

nież doświadczenie od zewnątrz. W całościowym ujęciu człowieka 

należy dążyć do połączenia i uporządkowania obu tych doświad-
czeń. Najtrudniej dokonać uporządkowania i interpretacji „całego 

wewnętrznego materiału doświadczalnego”
4
. Odznacza się on bo-

wiem takim bogactwem i głębią jak np. było bogate życie we-

                                                           
1 A. Półtawski, Nowość a tradycyjność filozofii Karola Wojtyły, w: Servo veritatis, 

wyd. W. Stróżewski, Kraków 1984, s. 253. 
2 K. Wojtyła, O humanizmie św. Jana od Krzyża, w: Tenże, Aby Chrystus się nami 

posługiwał, Kraków 1979, s. 400. 
3 Tamże. 
4 Tamże, s. 388. 
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wnętrzne św. Jana od Krzyża. „Twórczy umysł poety – pisze o nim 

Wojtyła – o wyraźnych przy tym skłonnościach filozoficznych brał 

cały ten doświadczalny materiał i porządkował według kilku zasad-

niczych linii wytycznych”
5
. Dla oddania bogactwa doświadczenia 

mistycznego obrał on raczej język poezji
6
. Być może to samo skłoni 

również K. Wojtyłę by przekraczać język filozofii i wyrażać niektóre 

swe poglądu w języku poezji i sztuki.  

Mimo trudności w wyrażeniu i usystematyzowaniu tego, co 

dostępne w doświadczeniu wewnętrznym, Wojtyła formułuje po-

gląd, że „zasada wglądu i doświadczenia obowiązuje u podstaw 

wszelkiego humanizmu”
7
. 

Można powiedzieć, że w poszukiwaniach podstaw wiedzy fi-

lozoficznej od początku u K. Wojtyły, pojawia się pewna „dwoi-

stość”. Z jednej strony podejmuje on wysiłek, aby w doświadczeniu 

mistycznym odkryć to, co bezpośrednio przeżywamy, przez co, to co 

ludzkie, jest nam tak bliskie, z drugiej – zachwyca się wspaniałym 

obrazem człowieka wypracowanym na podstawie Objawienia przez 

teologię spekulatywną, czego odpowiednikiem w filozofii jest nauka 

św. Tomasza autora Sumy teologicznej8.  

                                                           
5 Tamże, s. 392. 
6 Tamże, s. 389. 
7 Tamże, s. 388. 
8 Tamże, s. 400. Obok zainteresowania się w swej pracy magisterskiej i doktorskiej 

mistyką św. Jana od Krzyża, studiując na Angelicum fascynuje się filozofią św. Tomasza. 

Wyraża to w liście z Rzymu z dnia 27. 03. 1947r. „Myślę, że studiach tomistycznych 

wiele by było do mówienia (...). Cały ten system to nie tylko coś ogromnie mądrego, ale 

przy tym coś ogromnie pięknego, zachwycającego myśl. A przy tym przemawia prostotą. 
Okazuje się, że myśli i głębi nie potrzeba wielu słów. Można nawet im głębsza, tym bar-

dziej bez słów” Kalendarium życia Karola Wojtyły, red. A. Boniecki, Kraków 1993, s. 

101. Odwołując się m.in. i do tej młodzieńczej fascynacji filozofią św. Tomasza, J. W. 

Gałkowski twierdzi, „że zasadniczy zrąb filozofii kard. K. Wojtyły, (...) opiera się na 

fundamentach myśli św. Tomasza z Akwinu” Pozycja filozoficzna Kard. Karola Wojtyły, 

RF 29(1981), z. 2, s. 75. 
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Potwierdzeniem niejako stałego i ustawicznego dążenia K. 

Wojtyły do integracji dwóch orientacji filozoficznych, a mianowicie 

filozofii świadomości i filozofii bytu, jest nie tylko jego praca habili-

tacyjna o etyce M. Schelera, lecz również podjęte przez niego wy-

kłady monograficzne na KUL-u. Tytuły tych wykładów: „Akt i prze-
życie etyczne”; „Dobro i wartość”; „Zagadnienie normy i szczę-
ścia”, już w samych sformułowaniach są konfrontowaniem ze sobą 
etyki I. Kanta i M. Schelera z etyką Arystotelesa i św. Tomasza

9
. 

Użyte w tytułach terminy: „akt”, „dobro”, „szczęście” – są wzięte z 

filozofii bytu, a słowa: „przeżycie”, „wartość”, „norma” – z filozofii 

świadomości. Mimo krytycznej oceny sytemu M. Schelera w jego 

przydatności do interpretacji etyki chrześcijańskiej, Wojtyła przyzna-

je, że stosowana przez niego metoda „ułatwia nam analizę faktów 

etycznych na płaszczyźnie zjawiskowej i doświadczalnej”
10

. 

Studium Osoba i czyn miało w praktyce pokazać możliwość 
integracji dwóch orientacji filozoficznych na terenie antropologii. 

„Znajdujemy się w nurcie tradycji filozoficznej – pisze Wojtyła – 

która od wieków wykazuje znamienne rozszczepienie. Można mó-

wić wręcz o dwóch filozofiach, lub co najmniej o dwóch zasadni-

czych metodach filozofowania. Jedną z nich można określić jako 

filozofię bytu, drugą – jako filozofię świadomości. (...) W pracy ni-

niejszej podejmujemy raczej próbę przezwyciężania tego rozsz-
czepienia (...) w samej koncepcji człowieka. (...) Próba prawidłowe-

go scalenia w koncepcji osoby i czynu tych zrozumień, jakie wyła-

niają się z doświadczania człowieka w obu jego aspektach (chodzi o 

filozofię bytu i świadomości) musi w jakiejś mierze stać się próbą 

                                                           
9 Wojtyła, Wykłady lubelskie, jw. Zob. A. Szostek, Doświadczenie człowieka i mo-

ralności w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły, „Znak 32(1980) nr 309, s. 276. 
10 Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach 

systemu Maksa Schelera, jw., s. 122. 
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scalenia dwóch orientacji filozoficznych, poniekąd dwóch filozo-

fii”
11

.  

W tej zasadniczej pracy chodziło więc Wojtyle o „scalenie tego, 

co w różnych szkołach filozoficznych jest prawdziwe i cenne, a co 

zostało nazbyt pochopnie rozdzielone granicami tych szkół, obro-

słymi przy tym wielowiekowymi niekiedy sporami”
12

. Chciał on 

bardziej niż dotychczas sięgnąć do doświadczenie jako źródło bez-

pośredniego poznania, a jednocześnie nie utracić perspektywy cało-

ściowego ujęcia takich rzeczywistości jak osoba czy moralność. W 

pierwszym stanowisku zbliżał się do fenomenologii, w drugim – do 

filozofii klasycznej
13

. Dostrzegał on „ograniczenia” zarówno nowo-

żytnego jak i klasycznego sposobu filozofowania i próbował je 

przezwyciężyć. Mimo jego wielokrotnych deklaracji o wartości 

tomizmu, „równo-cześnie z nimi coraz częściej i wyraźniej pojawia-

ją się również opinie o niewystarczalności ujęcia tomistycznego 

(przynaj-mniej w dotychczasowej formie). Opinie te są podbudowa-

ne zarazem innymi – o otwartości tomizmu na niektóre przynajm-

niej analizy filozofii nowożytnej i współczesnej. Pozwala to Auto-

rowi wysuwać postulaty uzupełnienia tomizmu analizami podmio-

towymi, analizami fenomenologicznymi, co prowadzi do prób syn-

                                                           
11 Wojtyła, Osoba i czyn, jw., s. 22-23. 
12 A. Szostek, Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu Kardynała Karola 

Wojtyły, „Znak” 32(1980) nr 309, s. 276. 
13 Pewną próbę opracowania doświadczenia przezwyciężającego empiryzm pozy-

tywistów i racjonalizm filozofii transcendentalnej, zwaną w odróżnieniu od aprioryzmu, 

intelektualizmem epistemologicznym można spotkać u: S. Kamiński, Współczesny racjo-
nalizm, RF 22(1974), z. 1, s. 46nn; S. Kamiński, T. Styczeń, Doświadczalny punkt wyjścia 
etyki, SPhCh 4(1968) nr 2, s. 21-73; S. Kamiński, O różnych rodzajach wiedzy o moral-
ności, SThV 6(1968). fasc.1, s. 193-203; Tenże, O strukturze etyki, w: Logos i ethos, 

Kraków 1971, s. 267-278; Tenże, Metodologiczne typy etyki, w: Tenże, Jak filozofować?, 

jw., s. 307-321; Tenże, O metodologicznej autonomii etyki, w: jw., s. 321-331; Tenże, 

Punkt wyjścia etyki, w: jw., s. 331-341. 
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tezy tomizmu i fenomenologii”14
. Potwierdzają to dyskusje toczące 

się wokół zasadniczych dzieł tego myśliciela. 

W dyskusji nad Osobą i czynem, przyglądając się metodolo-

gicznej strukturze tomistycznej filozofii człowieka, M. Jaworski 

stwierdza: „Dotychczasowe próby były: nazbyt „meta-fizyczne” w 

tym sensie, że interpretowały byt ludzki „od góry”, w ramach ogól-

nych założeń systemowych i nie dążyły tym samym do zrozumienia 

go w jego własnych, specyficznych kategoriach. Nie uwzględniały w 

sposób dostateczny doświadczania człowieka, jako podstawy dla 

zbudowania antropologii filozoficznej”
15

. Być może dlatego – za-

znacza przy tym – „nowożytne filozofie podmiotu wyrosły poza 

tradycyjnym kierunkiem filozofii”
16

.  

W tej samej dyskusji A. Półtawski przywołując filozofię no-
wożytną dostrzega w niej pewne zasadnicze braki. „Dokonała ona 

epistemologizacji ontologii. Chodzi o przyjęcie prymatu teorii 
poznania wobec ontologii w tym sensie, że uważa się często za 

oczywiste prawo do wygłaszania twierdzeń o istnieniu, strukturze i 

własnościach przedmiotów badanych w oparciu o analizę sposobu, 

w jaki przedmioty te nam się prezentują. Ta praktyka doprowadziła 

do kartezjańskiego (a bardziej jeszcze pokartezjańskiego) rozbicia 

danej nam w doświadczeniu rzeczywistości, w szczególności zaś 
człowieka, na dwie całkiem heterogeniczne sfery: danej bezpośred-

nio i w sposób niewątpliwy świadomości jako dziedziny ducha 

ludzkiego i czysto mechanistycznie rozumianej materii jako domeny 

ciała”
17

.  

                                                           
14 Gałkowski, Pozycja filozoficzna Kard. Karola Wojtyły, jw., s. 76. 
15 M. Jaworski, Koncepcja antropologii filozoficznej w ujęciu Kard. Karola Wojty-

ły, AC 5-6(1973-74), s. 99. 
16 Tamże. 
17 A. Półtawski, Człowiek a świadomość. (W związku z książką Kardynała Karola 

Wojtyły Osoba i czyn), AC 5-6(1973-74), s. 159. 
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Pisząc o zaletach i wadach obu nurtów filozofii W. Stróżewski 

stwierdza: „Filozofia świadomości zdolna jest doskonale zinterpre-

tować to wszystko, co w doświadczeniu człowieka jawi się jako 

podmiotowe, wewnętrzne, grozi jednak odejściem od realizmu 

w kierunku rozstrzygnięć idealistycznych. Filozofia bytu, kulminu-

jąca w nowocześnie odczytanej metafizyce Tomasza z Akwinu, 

gwarantuje wprawdzie rozstrzygnięcie realistyczne, przystosowana 

jest jednak raczej do analizy tego, co zewnętrzne, i w tym także 

aspekcie tzn. z zewnątrz, zwykła była patrzeć na człowieka”
18

.  

Łącząc te dwa nurty filozofii K. Wojtyła chce uniknąć zarówno 

spekulatywnego wyprowadzania antropologii i etyki z metafizyki, 

jak i subiektywizacji doświadczenia, źródła poznania dla tych dys-

cyplin. Uczestniczy on więc w nurcie „uzdrawiania” doświadczenia 

rozwijanym przez realistyczny kierunek fenomenologii. Jego zda-

niem nie można rozpoczynać antropologii czy etyki od ogólnej teorii 

bytu, lecz od doświadczenia i opisu tej rzeczywistości jaką jest oso-

ba czy moralność. „Zrozumienie specyfiki bytu ludzkiego jako oso-

bowego na drodze doświadczenia – pisze on – jest możliwe i jej 

zarazem mniej „teoretyczne” – to znaczy mniej zagrożone niebez-

pieczeństwem czystego racjonalizmu. Osoba jest rzeczywistością 
daleko bardziej oglądową, niż to może się wydawać przez prymat 

czystej spekulacji”
19

. „Dla autora Osoby i czynu – stwierdza Wojtyła 

wprost o sobie – istotne wydaje się to, że poznanie człowieka, i to 

właśnie poznanie filozoficzne, dysponuje możliwością „oglądu” 

czyli intelektualnego „widzenia” tego, że i przez co jest on osobą – i 

to widzenie ugruntowuje również metafizyczną teorię osoby”
20

. 

                                                           
18 W. Stróżewski, Doświadczenie i interpretacja, w: W. Stróżewski, (red)., Sevro 

veritatis, jw., s. 273. 
19 K. Wojtyła, Słowo końcowe w czasie dyskusji nad „Osobą i czynem”, AC 5-

6(1973-74), s. 247-248. 
20 Tamże, s. 252. 
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W wyniku nawiązywania i łączenia przez Wojtyłę dwóch me-

tod czy nurtów filozofii jedni widzą go bardziej jako fenomenologa 

inni jako tomistę21
. Na pytanie, czy filozofia K. Wojtyły to „tomi-

styczna fenomenologia”, czy fenomenologiczny tomizm”, W. Stró-

żewski staje na stanowisku, że „jest to fenomenologia, która poszu-

kując metafizycznego ugruntowania dla wyników swych analiz (w 

przeświadczeniu, że tylko metafizyka zdolna jest wyjaśnić ostatecz-

nie rzeczywistość) znajduje to ugruntowanie w realistycznej metafi-

zyce bytu (bo takiej wymagają ze swej istoty same rezultaty owych 

analiz), a przez to także – może i przede wszystkim – w metafizyce 

o proweniencji arystotelesowsko-tomistycznej, z myślą samego Ary-

stotelesa i samego św. Tomasza włącznie”
22

. 

Jego zdaniem „łączenie fenomenologii z metafizyką bytu 

może okazać się jedną z najbardziej owocnych dróg dla filozofii 
naszego czasu”

23
. Po obu stronach można pokazać „zyski” stoso-

wania takiej metody
24

. Doświadczenie chroni się przed subiektywi-

zmem czy idealizmem, jego rezultaty zyskują integralną interpreta-

cję i stają się włączone w ramy jednolitej teorii metafizycznej. Kate-

gorie metafizyczne stają się nasycone żywą doświadczalną treścią, 
ożywają, odnawiają się, ujawniają również swoją jednostronność, 
otwierają się na nowe dotychczas nie podejmowane problemy

25
.  

                                                           
21 A. B. Stępień nazywa filozofię K. Wojtyły fenomenologią tomizująca; A. Pół-

tawski zalicza ją do nurtu fenomenologii realistycznej; Kłósak – do „fenomenologii empi-

rycznej w znaczeniu genetycznym, epistemologicznym i metodologicznym”, w której 

zakłada się realistyczne rozstrzygniecie sporu o istnienie świata; S. Kamiński sądzi, ze 

Wojtyła posługuje takim doświadczeniem jak fenomenologowie i egzystencjaliści, lecz 

„wzbogaconym operacjami głębokiej intelekcji typu perypatetycekigo oraz ekstraspekcji”. 

AC 5-6 (1973-74). 
22 Stróżewski, Doświadczenie i interpretacja, w: W. Stróżewski, red., Sevro veri-

tatis, jw., s. 281.  
23 Tamże, s. 280. 
24 Zob. F. W. Bednarski, Wzbogacenie metaetyki tomistycznej w rozprawach Kard. 

K. Wojtyły, RF 28(1980), z. 2, s. 15-45. 
25 Stróżewski, Doświadczenie i interpretacja, jw., s. 279-281. 
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W tego typu scalaniu dwóch orientacji filozoficznych szcze-

gólną rolę odgrywa właściwie rozumiane doświadczenia. 

 

4.1.2. Doświadczenie człowieka i doświadczenie  
moralności 

K. Wojtyła nie zajmował się wprost teorią poznania w ten spo-

sób, co np. R. Ingarden. Wypowiadał się w kwestii koncepcji do-

świadczenia czy wprost w sprawie doświadczenia człowieka, czy 

moralności prowadząc dyskusję z etyką M. Schelera, D. Hume’a, J. 

Bethama i I. Kanta przy okazji analizy podejmowanych przez siebie 

problemów. W artykułach w których wprost zajmował się doświad-

czeniem moralności, wypowiadał się na jego temat nie tyle termino-

logią teorii poznania, co raczej pewnych metodologicznych uwag 

odnośnie właściwego rozumienia i stosowania doświadczenia
26

.  

Dostrzegał rozdarcie w całościowym ujęciu doświadczenia. 

Ujawniło się ono w rozejściu się dróg empiryzmu i apriorycznego 

racjonalizmu. W pierwszym nurcie myślenia przeakcentowuje się 
rolę zmysłów, jako ujmujących przedmiot w niezależności od rozu-

mu; w drugim przeakcentowuje się rozum w jego niezależności od 

zmysłów. „Aprioryzm – pisze K. Wojtyła – stoi na stanowisku, że 

owe sądy pierwsze bezpośrednie i wprost oczywiste mają swe źró-

dło wyłącznie w rozumie, a nie w doświadczeniu. Empiryzm nato-

miast za podstawę, tj. źródło i kryterium obiektywności poznania 

uznaje właśnie doświadczenie”
27

. Owo pęknięcie w przyznaniu 

wzajemnie uzupełniającej się roli zmysłów i rozumu powiększa się, 
„gdy orientacja empiryczna przechodzi w „empirystyczną”, w obrę-
bie której doświadczenie zawęża się do „czysto zmysłowego”

28
. 

                                                           
26 Zob. Szostek, Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu Kardynała Karola 

Wojtyły, jw. 
27 K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, RF 17(1969), z. 2, s. 6. 
28 Tamże. 
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Rozbicie w dziedzinie jedności źródeł poznania kończy się w nur-

tach empirycznych różnego rodzaju agnostycyzmem, czy sceptycy-

zmem, a w nurtach apriorycznych – jasnym widzeniem wszystkiego 

w istotach, ideach przedmiotu. 

Tymczasem trzeba się zgodzić z empiryzmem, że bezpośredni 

kontakt poznawczy z przedmiotem zabezpieczony jest dzięki zmy-

słom
29

. Niemniej w kontakcie takim uczestniczy również akt umy-

słowy. Doświadczenia nie można więc ograniczyć do doznawania 

treści czysto zmysłowych. Ci, którzy to czynią, traktują moralność 
jako ekspresję stanów emocjonalnych. W swym emotywizmie od-

mawiają pojęciom etycznym racjonalnego znaczenia. Traktują je 

jako pseudopojęcia. Prowadzą przez to do likwidacji etyki
30

. Tym-

czasem w doświadczeniu dochodzi do oglądu przedmiotu, i ogląd 

ten jest „samym rdzeniem doświadczenia”
31

. W oglądzie przedmio-

tu zawarte jest zarazem zmysłowe posiadanie przedmiotu jak i inte-

lektualne zrozumienie treści i struktury tego, co dane oglądowo. W 

poznaniu mamy bowiem do czynienia z doświadczeniem rozumie-

jącym. Każde doświadczenie jest jakimś zrozumieniem przedmiotu. 

„Dzięki takiemu ujęciu staje się zrozumiałe – pisze trafnie J. Gał-

kowski – że doświadczenie nie dotyczy tylko jednego wyizolowa-

nego momentu przedmiotowego, ale jakiejś całości (tzn. np. czło-

                                                           
29 Tamże, s. 12-13. 
30 Teorię emotywizmu głosił A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, London 1975, 

kontynuował i rozwijał C. L. Stevenson, Ethics and Language, Yale 1944, modyfikował 

m.in. R. M. Hare, The Language of Morals, Oxford 1952. W Polsce stanowisko to w 

jakieś mierze reprezentuje M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966. 

Krytyczną prezentację poglądów emotywizmu zob. m.in. G. J. Warnock, Contemporary 
Moral Philosophy, London 1983, s. 18-30. Krytyczną ocenę tego nurtu z pozycji fenome-

nologii zob. R. Ingarden, Główne tendencje neopozytywizmu, w: R. Ingarden, Z badań 
nad filozofią współczesną, Warszawa 1963; z pozycji etyki klasycznej zob. T. Styczeń, 
Problem możliwości etyki, Lublin 1972, rozdz. II. paragr.2 i 3; Tenże, Spór o naukowość 
etyki, "Więź", 9(1967), s. 15-33; Tenże, Empiryczność i apodyktyczność u pozytywistów, 

RF 18(1970), z. 1, s. 9-110. Oprac. m.in. T. Biesaga, Zarys metaetyki, jw. 
31 Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, jw., s. 12. 
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wieka, moralności), jak też nie jest tylko jednorazowym aktem ze-

tknięcia się, ale sumą wielości tych aktów i ich wypadkową”32
. 

Przejście od doświadczenia do zrozumienia przedmiotu doko-

nuje się – zdaniem Wojtyły – drogą Arystotelesowskiej indukcji, 
która nie jest indukcyjnym uogólnieniem w sensie J. S. Milla, ale 

bliższa jest w jego ujęciu fenomenologicznemu wglądowi (Wesens-
schau), który określa jako ujęcie „prawdy ogólnej w faktach szcze-

gółowych”
33

. „Tak jak całościowe doświadczenie przedmiotu jest 

sumą czy też wypadkową wielości doświadczeń (zetknięć), tak też 
całościowe zrozumienie przedmiotu jest sumą i wypadkową jed-

nostkowych zrozumień”34
.  

Indukcja opiera się na doświadczeniu
35

, ale nie jest dziełem 

zmysłów, lecz rozumu. W operacji indukcji dochodzi do ujawniają-
cych się w jednostkowych faktach rozróżnień, ale również do „kla-

syfikacji umysłowej” przedmiotu. Mimo wielości jednostkowych 

faktów uchwytujemy w indukcji jedność znaczeniową przedmiotu. 

„To „składanie się” pewnego doświadczenia i rozumienia z wielości 

jednostkowych faktów, prowadzi poprzez wielość i złożoność do 

ujęcia ich znaczeniowej jedności, do stabilizacji przedmiotu do-
świadczenia”36

. 

Następnym etapem poznania to interpretacja, tłumaczenie 
i wyjaśnienie przedmiotu. Chodzi tu o sprowadzenie danych do-

świadczenia do właściwych racji czy właściwych podstaw
37

. Nie 

trzeba tu sięgać do jakiejś gotowej metafizyki i gotowych w niej 

pojęć. Chodzi o wskazanie tego, na co się samo doświadczenie 

otwiera. „Tłumaczenie, zrozumienie redukcyjne, stanowi jakby eks-

                                                           
32 Gałkowski, Pozycja filozoficzna Kard. Karola Wojtyły, jw., s. 78. 
33 Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, jw., s. 20. 
34 Gałkowski, Pozycja filozoficzna Kard. Karola Wojtyły, jw., s. 78. 
35 Wojtyła, Osoba i czyn, jw., s. 9. 
36 Gałkowski, Pozycja filozoficzna Kard. Karola Wojtyły, jw., s. 78. 
37 Wojtyła, Osoba i czyn, jw., s. 19-21. 
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ploatację doświadczenia”
38

. Wojtyła akcentuje, że racje tłumaczące 

dany fakt winny być zawarte w doświadczeniu. Wiadomo jednak, że 

takie racje, jak wewnętrzne złożenia i przyczyny bytu nie są dane w 

sposób bezpośredni i naoczny, lecz są odkrywane w procesie umy-

słowym. „Jeśli Autor pisze o zawieraniu się racji w doświadczeniu – 

próbuje wyjaśnić tę kwestię J. Gałkowski – to w tym sensie, że ich 

poszukiwania umysłowe (intelektualne) muszą dokonywać się w 

ramach pola doświadczenia, a nie poza nim”
39

. Tak więc umysłowy 

proces docierania do racji i podstaw danych faktów winien się do-

konywać poprzez dane doświadczenie. Redukcja jako metoda od-

słaniania tych racji, jest jednocześnie immanentna doświadczeniu i 

równocześnie transcendentna wobec niego. Nie zatrzymuje się na 

doświadczanym fenomenie, ale dociera do najgłębszych warstw 

bytu i szuka ostatecznych wyjaśnień.  
Jednocześnie w punkcie wyjścia antropologii i etyki przyznaje 

Wojtyła zasadniczą rolę doświadczeniu. Jest to inny model uprawia-

nia tych dyscyplin niż w pewnych wersjach tomizmu, w których 

wychodzi się od metafizyki ogólnej i schodzi się do metafizyk 

szczegółowych (np. antropologii i etyki). Tymczasem lepiej jest 

postępować odwrotnie, najpierw wyjść od doświadczenia człowieka 

czy moralności i następnie dojść drogą redukcji do struktur bytu. Ta 

droga pozwala sięgnąć do doświadczenia wewnętrznego czy ze-

wnętrznego i ująć to co swoiste dla danego faktu, by następnie do-

piero szukać jego racji ontycznych. Można nawet mówić – jak 

twierdzi w tej kwestii W. Stróżewski – o „równoległości doświad-

czenia i interpretacji, doświadczenia i metafizycznej refleksji”
40

. Nie 

można jednak z ogólnego pojęcia bytu wydedukować, czym jest 

osoba czy moralność.  

                                                           
38 Tamże, s. 19. 
39 Gałkowski, Pozycja filozoficzna Kard. Karola Wojtyły, jw., s. 80. 
40 Stróżewski, Doświadczenie i interpretacja, jw., s. 278. 



233 

W doświadczeniu moralności chcemy uchwycić oczywiście 

nie fakt fizyczny, ale fakt moralności i to „moralności jako takiej”. 

Zrozumienie, to ujmowanie istoty moralności. Przy czym ujawnia-

nie tej istoty drogą indukcji, jest zbliżone do wglądu ejdetycznego, 

ale jednocześnie nie jest ujmowaniem tylko treści świadomości, ale 

faktu przedmiotowego danego w przeżyciu świadomym. Doświad-

czenie tego faktu wywołuje pytania: „co powinienem?” i „dlaczego 

powinienem?”. Pytania te – zdaniem Wojtyły tkwią w doświadcze-

niu moralności jako w „fakcie”
41

. Nie są one aprioryczne, ale wyra-

stają z doświadczenia i są stawiane w celu zrozumienia tego „co to 

jest moralność”.  

Realistycznie rozumiane doświadczenie pozwala dokonać nie 

tylko opisu faktu powinności, ale ukazać jego związek z innymi 

faktami takimi jak: „ja działam”, „chcę być dobrym”. „Powinność 
rodzi się zawsze w ścisłej łączności z głębszą od niej rzeczywisto-

ścią ontyczną osoby: „być dobrym lub złym”
42

. 

Istota moralitas ujawnia się nie tylko w przeżyciu powinności 

ale „leży w tym, że człowiek jako człowiek, staje się przez czyn 

dobry lub zły”
43

. Jest to więc już antropologiczna (onto-logiczna) 

interpretacja faktu powinności. Nie jest to jednak interpretacja z 

zewnątrz, ale to samo doświadczenia powinności, doświadczenie 

faktu „chcę być dobrym” domaga się by mu nadać antropologiczną 
interpretację, gdyż jest to powinności podmiotu, osoby, powinność 
bycia dobrym „jako człowiek”. 

Jeśli M. Scheler, ujawniając zawartość fenomenu powinności 

(wartości), wiązał to z odsłanianiem świadomych aktów osoby, to 

św. Tomasz podchodził do tego faktu nie tylko jako fenomenu świa-

domości, ale jako realnej, ontycznej rzeczywistości człowieka, który 

działa, chce być dobrym, staje się. K. Wojtyła traktuje te drogi jako 
                                                           

41 Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, jw., s. 28. 
42 Tamże, s. 30. 
43 Tamże, s. 31. 
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wzajemnie się uzupełniające, komplementarne. Nie wystarczy od-

słonić moralitas jako fenomen, czy nawet zapomiotować ją w oso-

bie, ale należy ukazać, że osoba jest jej sprawcą i siebie w niej reali-

zuje. Stąd dla Wojtyły „doświadczenie moralności utożsamia się z 

przeżyciem tego, że jestem a raczej staję się – dobry lub zły”
44

. 

Momentem konstytutywnym tego doświadczenia jest powinność 
moralna. Można więc rozpocząć od jej opisu. Nie można jednak na 

nim zakończyć, gdyż realistycznie pojęte doświadczenia moralności, 

to nie samo przeżycie powinności i podmiot tego przeżycia, lecz 

czyn przez który podmiot się staje dobrym czy złym. Opis i zrozu-

mienie tego, co dane w przeżyciu powinności, następnie tego, co 

dane w doświadczeniu stawania się dobrym przez czyn, a następnie 

metafizyczne wyjaśnienie stawania się dobrym – to odsłanianie 

aspektów realnego faktu moralitas. „Aspekt metafizyczny – pisze K. 

Wojtyła – tkwi w całym doświadczeniu moralności, które jest do-

świadczeniem bycia i stawania się dobrym lub złym poprze taki lub 

inny czyn”
45

. Stawanie się człowieka (esse - fieri) poprzez czyny, to 

kategorie metafizyczne. Dlatego też „właściwa i adekwatna jest taka 

interpretacja, która wartość moralną ujmuje na gruncie bytu i stawa-

nia się człowieka (esse - fieri) poprzez czyny”
46

. Człowiek staje się 
człowiekiem przez to, że jest (staje się) osobą. Stąd K. Wojtyła for-

mułuje następująco podstawową zasadę personalizmu w etyce: 

„Dobrem moralnym jest to, przez co człowiek jako osoba jest 
dobry (jest dobrą osobą) – z złem moralnym to, przez co człowiek 

jako osoba jest zły (jest złą osobą)”47
.  

 

                                                           
44 Tamże, s. 34. 
45 Tamże, s. 35. 
46 Wojtyła K., Problem teorii moralności, jw., s. 232. 
47 Tamże, s. 235; zob. Szostek, Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu 

Kardynała Karola Wojtyły, jw., s. 285n. 
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4.1.3. Godność osoby podstawą normy moralności 

Do „odkrycia” godności osoby jako zasady etycznej, czy normy 

personalistycznej określającej istotę moralności dochodził K. Wojty-

ła poprzez krytykę utylitaryzmu (Norma a szczęście; Miłość i odpo-
wiedzialność) i rozwijając swą personalistyczną antropologię w 

Osobie i czynie. 

„Człowiek jest przedmiotowo „kimś” – i to go wyodrębnia 

wśród reszty bytów widzialnego świata, które przedmiotowo są 
zawsze tylko „czymś”48

. Definicja osoby Boecjusza (persona est 
rationalis naturae indivudua substantia) domaga się wyraźnego 

uwypuklenia różnicy miedzy „ktoś” a „coś”. To podstawowe roz-

różnienie, w którym odkrywamy świat jako świat osób i rzeczy, nie 

pozwala traktować człowieka jako rzecz wśród innych rzeczy.  

W specyficznym doświadczeniu ujawnia nam się osoba od 

strony jej wsobnej wartości czyli jej osobowej godności
49

. Dana 

nam jest ona wprost, bezpośrednio, intuicyjnie
50

. Nie jest ona 

przedmiotem dowodzenia, lecz jedynie pokazania. Możemy się 
odwołać do swoistej oczywistości i ją ukazać51

. ”Godność osobowa 

– jako pojęcie pierwotne – zdefiniować się ściśle nie da per genus 
proximum et differentiam specificam. (...) Można ją natomiast teore-

tycznie „eksplikować” albo praktycznie „objawiać”52
. Jest to war-

                                                           
48 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. w: Człowiek i moralność, t. 1, red. T. 

Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 1982, s. 24.  
49 „Sądzę – pisze A. Szostek – że poznanie tej godności – choć uwikłane w pozna-

nie wielu innych cech człowieka, zakładające pewien stopień dojrzałości podmiotu – jest 

poznaniem źródłowym, pewnego typu doświadczeniem”. Rola pojęcia godności w etyce, 
w: Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 49. 

50 T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i 
ogólnie ważnej teorii moralnej, jw. s, 28; T. Styczeń, W sprawie etyki niezależnej, w: 

Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 70. 
51 A. Szostek, Wolność – prawda – sumienie, „Ethos” 15-16(1991) s. 32. 
52 A. Rodziński, Wprowadzenie do etyki personalistycznej, w: Osoba, moralność, 

kultura, Lublin 1989, s. 98. Zob. T. Styczeń, Objawić osobę w: W drodze do etyki, jw. T. 

Ślipko, Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie”, 74(1970), 2, s. 185-195; W. 
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tość swoistego typu, którą trudno jest przez coś innego określić. Jest 

ona wartością trwałą, wrodzoną, niezbywalną, wartością podstawo-

wą. Godność osobową należy odróżnić od godności osobowościo-

wej i godności osobistej
53

. Godność osobowościowa jest różnorod-

na i zmienna, związana z charakterem danej osoby, z nabytymi przez 

nią cechami osobowościowymi w tym szczególnie moralnymi. 

Godność osobista, związana jest z poczuciem swej godności i spo-

sobem jej wyrażania na zewnątrz. Nie zawsze zakres tego poczucia 

zgadza się z tym, co wyznacza godność osobowa. Dzieje się tak 

dlatego, jak zostało w pracy pokazane przy analizie substytutów 

moralności, że do poczucia swej wartości może dołączyć się pycha 

czy pożądliwość. Tym można tłumaczy się przesadną roszczenio-

wość godności osobistej i wciąganie w zakres normy tego, co mo-

ralnie jest nieobowiązujące a nawet moralnie zakazane
54

. Mimo 

tego, w imię godności osobowej jesteśmy wezwani do wyzwalania 

się z pseudonorm, by kierować się właściwymi normami moralny-

mi.  

Świadomość godności osobowej przenika ludzkie postępowa-

nie. Ujawnia się ona najbardziej w chwilach jej zagrożenia. „Dopo-

mina się” wtedy swych praw, przeciwstawia się czynom, których 

                                                                                                    
Granat, Godność człowieka i jej współczesne uzasadnienie, w: Aby poznać Boga i czło-
wieka, red. B. Bejze, Warszawa 1974. 

53 Rodziński, U podstaw kultury moralnej, RF 16(1968) z. 2, s. 48nn.; Szostek, Ro-
la pojęcia godności w etyce, jw., s. 43nn. 

54 Taki roszczeniowy, aspołeczy, indywidualny fundamentalizm zarzuca M. Środa 

etyce opartej o ideę godności osobowej. Idea godności w kulturze i etyce, Warszawa 1993, 

s. 123nn, 138nn. Zarzut taki jest możliwy przy empirystycznych założeniach filozofowa-

nia, kiedy to nie rozróżnia się godności osobowej od osobowościowej i osobistej. W 

miejsce normy wprowadza się wtedy pseudonormę uwarunkowaną psychicznymi i moral-

nymi postawami osoby.  

Opis różnych koncepcji godności osobowej zob. M. Gogacz, Filozoficzna identyfi-
kacja godności osoby, w. J. Czerkawski (red.), Zagadnienie godności człowieka, Lublin 

1994, 122nn. 
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„nie godzi się” dokonać55
. Wiemy wtedy, że „należy się jej absolut-

ne i stałe pierwszeństwo we wszelkich konfliktach aksjologicz-

nych”
56

. Choć wydaje nam się, że wprost się na niej nie skupiamy a 

tym bardziej, trudno nam explicite ją wyrazić, to jednak u podstaw 

naszych sporów o słuszność danego czynu, np. sporu czy powie-

dzieć choremu prawdę czy nie, leży wcześniej afirmacja godności 

osoby wobec której chcemy podjąć taki czyn
57

. Dyskutujący przyj-

mują jako oczywiste, że należy afirmować godność chorej osoby, 

spierają się tylko jak to należy uczynić.  
Podobnie odsłania się nam godność osoby, jako źródło katego-

rycznej, moralnej powinności, jeśli ją skonfrontujemy z innymi po-

winnościami taki jak powinności jurydyczne (powinie-nem, ponie-

waż władza tak nakazuje), etologiczne (powinienem, ponieważ w tej 

kulturze, społeczeństwie to się ceni, uznaje, potępia) czy powinności 

prakseologiczne (po-winienem by uzyskać taką czy inną korzyść)58
. 

Okazuje się, że w tym specyficznym przeżyciu, w tego typu ejde-

tycznej redukcji, wszystkie inne powinności okazują się warunkowe, 

a jedynie swą bezwarunkowość ujawnia ta, która oparta jest 

o godność osoby jako osoby. 

Godność osoby ujawnia się w tym, że człowiek jest „kimś”, że 

jest „wyżej” i „inaczej” w stosunku do innych bytów. „Chociaż 
wszelki byt jest wartościowy, to jednak wartość człowieka przewyż-
sza radykalnie wartość otaczającego go materialnego świata. (...) 

Różnica między człowiekiem a światem przyrody narzuca się jako 

jakościowo niepodobna do różnic między poszczególnymi rodzaja-

mi bytów w ramach świata pozaosobowego”
59

.  

                                                           
55 A. Szostek, Moralność a osoba, w: Tenże, Wokół godności prawdy i miłości, jw., 

s. 36. 
56 Rodziński, Wprowadzenie do etyki personalistycznej, jw., s. 98. 
57 Styczeń, Etyka niezależna?, jw. s. 66. 
58 T. Styczeń, Filozoficzna koncepcja prawa naturalnego, AC 1(1969) s. 300n. 
59 Szostek, Moralność a osoba, jw., s. 35. 
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Dla ujaśnienia tej wartości można przywoływać różne istotne 

cechy bytu ludzkiego. Osoba odróżnia się od rzeczy tym, że jest 

istotą rozumną i że stanowi o sobie, czyli jest istotą wolną. „Różni 

się od rzeczy strukturą i doskonałością. Do struktury osoby należy 

„wnętrze”, w którym odnajdujemy pierwiastki życia duchowego, co 

zmusza nas do uznania duchowej natury duszy ludzkiej. Wobec tego 

osoba posiada właściwą sobie doskonałość duchową. Doskonałość 
ta decyduje o jej wartości. Nie sposób traktować osoby na równi z 

rzeczą (czy bodaj na równi z osobnikiem zwierzęcym, skoro posiada 

ona doskonałość duchową, skoro poniekąd jest duchem (uciele-
śnionym), a nie tylko „ciałem”, choćby nawet wspaniale ożywio-

nym”
60

. 

Godność osoby wyznacza nam inny sposób odnoszenia do 

osoby niż do rzeczy. Rożne rzeczy posiadające swoją wartość mo-

żemy użyć do realizacji wartości wyższego rzędu. Specyficzna war-

tość osoby wyklucza takie postępowanie względem niej. „Nikt nie 

może posługiwać się osobą – pisze Wojtyła – jako środkiem do celu: 

ani żaden człowiek, ani nawet Bóg-Stwórca”
61

. 

Wyraźnie zauważył to I. Kant formułując swoją personali-

styczną maksymę: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej 

osobie, jak też w osobie każdego innego, używał zawsze jako celu, 

nigdy tylko jako środka”
62

. To właśnie w odniesieniu do człowieka 

jako osoby imperatyw, jest imperatywem kategorycznym czyli wy-

kluczającym jakikolwiek wzgląd w którym potraktowalibyśmy oso-

bę instrumentalnie.  

W podobnym kierunku Wojtyła formułuje swoją normę perso-

nalistyczną: „Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmio-

tem działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko 

jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona sama 
                                                           

60 Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, jw. s. 109. 
61 Tamże, s. 29. 
62 Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, jw., s. 62. 
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ma lub bodaj powinna mieć swój cel”
63

. Właściwe działania czło-

wieka to „zabieganie o to podstawowe dobro każdego i wszystkich 

zarazem, jakim jest po prostu „człowieczeństwo” czy też inaczej się 
wyrażając – wartość osoby ludzkiej”64

. 

Normę personalistyczną porównuje Wojtyła z chrześcijańskim 

przykazaniem miłości. „Można powiedzieć – pisze on – że przyka-

zanie miłości jest normą personalistyczną. Ściśle biorąc, przykazanie 

mówi: „Miłuj osoby”, a norma personalistyczna jako zasada mówi: 

„Osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesie-

nie do niej stanowi miłość”65
. Uzasadnieniem normy personali-

stycznej jest to czym osoba jest, jaką wartość reprezentuje, czyli jej 

godność Czyny które to respektują są godziwe. Osobie ze względu 

na tę wartość „należy się słusznie, aby była traktowana jako przed-

miot miłości, nie zaś jako przedmiot użycia”. W miłości „zawiera 

się afirmacja wartości osoby jako takiej”
66

. „Miłość osoby musi 

polegać na afirmowaniu jej ponad-rzeczowej i ponad-

konsumpcyjnej (ponad-użytkowej) wartości”
67

. 

Wartość osoby jako osoby odróżnia Wojtyła wyraźnie od róż-
nych wartości które tkwią w osobie, czy jej osobowości. Np. 

w upodobaniu (amor complacentiae) jako istotnej cesze miłości 

między mężczyzną a kobietą, można skupić się na różnych warto-

ściach w drugiej osobie: na jej wartościach zmysłowo-seksualnych, 

na jej wartościach estetycznych, czy na wartościach intelektualnych 

jak inteligencja, wykształcenie. Wartości te mogą dostarczać drugiej 

osobie wielu przeżyć. Przedmiotem upodobania nie powinny być 
jednak jakieś częściowe wartości, ale druga osoba. Może bowiem 

być tak, że ze względu na upodobanie w pewnych wartościach w 

                                                           
63 Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, jw., s. 30. 
64 Tamże, s. 33. 
65 Tamże, s. 43. 
66 Tamże. 
67 Tamże. 



240 

osobie, mamy upodobanie w osobie. „Chodzi o to, ażeby żywić 
upodobanie po prostu do osoby, to znaczy, ażeby przeżywając różne 

wartości, które w niej tkwią, zawsze przeżywać wraz z nimi w akcie 

upodobania wartość samej osoby – to, że ona sama jest wartością, a 

nie tylko zasługuje na upodobanie ze względu na takie czy inne war-

tości w niej zawarte. (...) Upodobanie, które pośród różnorodnych 

wartości zawartych w osobie umie żywo uchwycić nade wszystko 

samą wartość osoby, posiada wartość pełnej prawdy; dobrem, do 

którego ono się zwraca, jest właśnie osoba, a nie co innego”
68

.  

Szczególnie ujawnia się to w wyborze osoby do miłości mał-

żeńskiej, w którym pierwszorzędnym motywem winna być sama 

wartość osoby. Nie znaczy to, że wybór ten nie mogą zapoczątko-

wać różne wartości tkwiące w osobie, które w tej więzi będą odgry-

wać ważną rolę. „Mimo to w wyborze tym nie chodzi tylko o wybór 

pewnych wartości w osobie, ale o wybór osoby, ze względu na nią 
samą”69

. Wartość osoby winna być w tym wyborze wartością naj-

ważniejszą i decydującą. Nie chodzi więc o wybór osoby ze wzglę-
du na różne posiadane czy nabyte przez nią wartości, ale o wybór 

tych wartości ze względu na osobę. 
Wartość osoby różni się zasadniczo od wielu wartości wrodzo-

nych lub nabytych przez osobę. Wartość osoby związana jest z ca-

łym bytem osoby, a nie z np. z jej płcią, jej wyglądem estetycznym, 

jej wykształceniem intelektualnym, z różnymi cechami charakteru 

itp.
70

. „Wartość samej osoby – tj. osoby jako osoby, (...) to sama 

osoba „odczytana” jako wartość całkiem swoista i elementarna, a 

więc niezależnie od jej takich czy innych kwalifikacji fizycznych czy 

psychicznych, od jej zewnętrznego czy wewnętrznego „stanu posia-

dania”
71

.  

                                                           
68 Tamże, s. 74. 
69 Tamże, s. 118. 
70 Tamże, s. 109. 
71 Tamże, s. 109, przypis 35. 
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4.2. NORMA PERSONALISTYCZNA A PRAWO NATURY 

4.2.1. Norma a szczęście – przeciw eudajmonizmowi 

Próbę analizy wzajemnego stosunku normy i szczęścia w etyce 

podjął K. Wojtyła już w Wykładach lubelskich, głównie w wykładzie 

Norma a szczęście (przeprowadzonym na KUL-u w r. 1956/57), do 

którego przygotowaniem był wykład: Wartość i dobro (w roku 

1955/56). Mimo, że wykłady te były głównie wierną analizą poglą-
dów Arystotelesa, św. Tomasza oraz krytycznym przeglądem, doty-

czących tej kwestii głównych dzieł: D. Hume’a, J. Benthama, I. 

Kanta i M. Schelera, to jednak przez podjętą tam ostrą krytykę utyli-

taryzmu, ujawniają się już w nich pewne poglądy, które znajdą kon-

tynuację w sformułowaniu normy personalistycznej w Miłości i 
odpowiedzialności oraz uzasadnianiu jej w Osobie i czynie oraz 

innych pracach etycznych i antropologicznych.  

Z jednej strony Wojtyła stwierdza, że etyka Arystotelesa „musi 

być eudajmonistyczna”
72

, gdyż „szczęście [w niej] jest zawsze w 

ostatecznej analizie tym, ze względu na co każdy człowiek faktycz-

nie działa”
73

, z drugiej jednak strony odrzuca pogląd aby mogło ono 

być normą moralności. „Jakkolwiek szczęście – pisze on – jako 

ostateczny cel całej ludzkiej działalności wpływa na wybór środków 

odpowiednich do jego osiągnięcia, to jednak samo z siebie nie speł-
nia jeszcze żadnej roli normatywnej”74

. Wprawdzie w odniesieniu 

do tak rozumianego celu można ustanowić hierarchię dóbr (dobra 

duchowe są wyższe od cielesnych, te zaś od zewnętrznych), to jed-

nak – zdaniem Wojtyły szczęście „umożliwia normowanie, ale sa-
mo nie normuje75

.  

                                                           
72 Wojtyła, Zagadnienie normy i szczęścia, jw., s. 187. 
73 Tamże, s. 186. 
74 Tamże, s. 187. 
75 Tamże, s. 188. 
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W koncepcji szczęścia tak u Arystotelesa jak i u św. Tomasza 

podkreśla Wojtyła pewne elementy, które znajdą swój wyraz w póź-
niejszych jego pracach. Akcentuje on, że już u Arystotelesa „pier-

wiastki szczęścia wyższego niż te, które daje cnota moralna, tkwią w 
kontemplacji”76

. „Życie kontemplacyjne – pisze on – przynosi 

człowiekowi największe zadowolenie i pokój – rozkosze, które 

z nim się łączą, mają w sobie coś wręcz boskiego”
77

. Ten akcent na 

kontemplację jako źródło prawdziwego szczęścia dostrzeże on jesz-

cze bardziej u św. Tomasza. Jego zdaniem, Tomasz mocniej niż Ary-

stoteles pełną aktualizację człowieka widział w akcie rozumu. „W 

szczęściu, do którego dąży wola, znajduje aktualizację przede 

wszystkim rozumność tej władzy, a nie przede wszystkim jej pożą-
dliwość”78

. Istota szczęścia wyraża się w aktualizacji rozumu i to 

rozumu teoretycznego, czyli w akcie kontemplacji. Dobrze wyraził 

to św. Augustyn w Wyznaniach twierdząc, że „Beatitudo est gau-
dium de veritate”. Kontemplacja poznanej prawdy przynosi więcej 

szczęścia niż nagromadzenie dóbr zewnętrznych. Najwyższy akt 

rozumu, to kontemplatywny, uszczęśliwiający ogląd Boga.  

Ten element aktualizacji rozumu teoretycznego, spekulatywne-

go, kontemplacji wzmocni Wojtyła, twierdząc, że Tomasz Arystote-

lesowską teleologię powiązał z platońsko-augustyń-skim egzempla-

ryzmem
79

. Wzorczość w tym ujęciu została wysunięta przed celo-

wość. Celowość jest związana z bytowaniem i z działaniem. Wzor-

czość z rozumem i poznaniem. Dzięki wzorczości rozum dostrzega 

hierarchię bytów i wynikłą z tego hierarchię dóbr, które są dla niego 

podstawą normowania. Rozum w tym normowaniu jest miarą i jed-

nocześnie jest mierzony przez najwyższy wzór (exemplar), którym 

jest wiedza Boża. Rozum odkrywa tę miarę w sobie, mierzy nimi 

                                                           
76 Tamże, s. 191. 
77 Tamże. 
78 Tamże, s. 207. 
79 Tamże, 195, 212. 
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swoje cele, odkrywa prawdę, która ostatecznie pochodzi z rozumu 

Bożego, i wobec celów czyni ją zasadą normatywną działania
80

. 

W dziedzinie rozumu praktycznego szuka Wojtyła jedności 

normy i szczęścia „na gruncie dobra godziwego”. Uważa on za 

kapitalne odkrycie Tomasza, wyróżnienie przez niego obok dobra 

przyjemnego (bonum delectabile) i dobra użytecznego (bonum uti-
le), dobra godziwego (bonum honestum). Dobro przyjemne i uży-

teczne występują w roli środka do jakiegoś celu, „z samej swojej 

istoty jest zależne od celu i jemu podporządkowane”
81

. Takie dobro, 

które ze względu na siebie staje się celem, jest dobrem godziwym 

(honestum dicitur, quod per se desideratur). Dobro godziwe jako 

cel, dla bytu rozumnego, to pełna aktualizacja jego rozumności. 

Należy w nim wiedzieć przede wszystkim dobro rozumne (bonum 
rationis)82

. W ten sposób ujęte „dobro godziwe okazuje się owym 

podłożem, z którego wyrasta norma i cały porządek normatywny”
83

. 

Ponieważ takie dobro daje prawdziwe zadowolenie, szczęście, stąd 

można stwierdzić że dzięki niemu dokonuje Tomasz w swej etyce 

„synchronizacji moralności i szczęścia”84
. 

Podsumowując swój przegląd nie tylko Arystotelesa i Tomasza 

ale i nowożytnych ujęć moralności i szczęścia Wojtyła wyciąga 

ostrożnie już pewne wnioski. „Szczęcie jako obiektywna doskona-

łość bytu rozumnego nie utożsamia się z moralnością ani też z nor-

mą, która stanowi jej constitutivum. (...) Etyka nie jest eudajmonolo-

gią czy też felicytologią. Z drugiej strony jednakże etyka, nauka z 

istoty swej normatywna nie jest czystą logiką norm”
85

.  

                                                           
80 Tamże, s. 313. 
81 Tamże, s. 199. 
82 Tamże, s. 200. 
83 Tamże, s. 210. 
84 Tamże, s. 214, 211. 
85 Tamże, s. 286. 
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Dążenie do szczęścia to skłonność natury ludzkiej, a normo-

wanie to aktu rozumu. Zachodzi między nimi zbieżność w ten spo-

sób, że „norma moralna, która ma za swój bezpośredni przedmiot 

dobro moralne czynów ludzkich, ma równocześnie pośrednio na 

celu szczęście człowieka”
86

. W ten sposób próbuje on połączyć 
normatywzim z perfekcjonizmem. „Wów-czas gdy rozum panuje, a 

więc gdy człowiek jest zorientowany w stronę bonum honestum, 

realizuje się eo ipso integracja bytu ludzkiego”
87

.  

Jeśli K. Wojtyła szczególnie w początkowych, wyżej omówio-

nych pracach zmierzał do odkrycia w etyce Tomasza właściwie po-

jętej normy moralności, to T. Styczeń nawiązując do wskazanych 

głównie w etyce I. Kanta pewnych istotnych cech moralności (kate-

goryczność, bezwzględność) oraz sformułowanej w etyce K. Wojty-

ły normy personalistycznej, podjął ostrzejszą krytykę etyki arystote-

lesowsko-tomistycznej, mocniej przeciwstawiając ją, jako etykę 
eudajmonistyczną etyce personalistycznej. Można to dostrzec już w 

jego zasadniczej pracy Problem możliwości etyki. Dokonuje w niej, 

w odpowiednio rozumianym doświadczeniu, niejako na nowo od-

krycia bezwarunkowej, bezwzględnej kategorycznej powinności 

moralnej. Swój personalizm etyczny precyzuje w licznych artyku-

łach i wyraża go całościowo w pracy: Etyka niezależna? 

Jego zdaniem Arystoteles wyszedł wprawdzie od doświadcze-

nia, ale doświadczenia działania jako takiego. W strukturze tego 

działania odkrył ukierunkowanie na cel. W szeregu celów doszedł 

do stwierdzenia celu ostatecznego. W treściowym określeniu tego 

celu, odwołując się do natury ludzkiej określił go jako szczęście. 

Szczęcie jako najdoskonalszy akt najdoskonalszej władzy w czło-

wieku (ultimum potentiae) widział w akcie kontemplacji bóstwa. 

                                                           
86 Tamże. 
87 Tamże, s. 287. 



245 

W takim ujęciu to właśnie cel ostateczny okazał się kryterium 

tego co moralnie powinne. „Czyn prowadzący do celu ostatecznego 

i czyn moralnie powinny to jedno i to samo. Moralna powinność 
czynu lub moralna jego dobroć to tyle co jego stosowność jako 

środka do osiągnięcia szczęścia”
88

. Przez takie podejście Arystoteles 

ograniczył swoje zadanie jako etyka do poszukiwania dla ludzi 

„skutecznej recepty na szczęście”
89

. Posługiwał się więc powinno-

ścią hipotetyczną, gdy tymczasem do istoty moralności należy po-

winność kategoryczna, bezwzględna. 

Mimo, że św. Tomasza jako chrześcijanin ostateczny cel obiek-

tywny, to jest kontemplację bóstwa pojął jako „odpowiedź człowie-

ka miłością na miłość bóstwa”
90

, to jednak nie oderwał się od teleo-

logicznej struktury moralności. Świadczą o tym zasadnicze traktaty 

etyki Tomasza „De fine ultimo i De beatitudine. Dostrzegał on trud-

ności w teleologiczno-eudajmonisty-cznym ujęciu moralności, 

szczególnie gdy analizował miłość: jako miłość Boga, miłość czło-

wieka (amor benevolentia i beneficientia). W poszukiwaniu dobra 

moralnego wyróżnił on nawet dobro godziwe (bonum honestum). 
Nie wyciągnął on jednak z tego odkrycia konsekwencji i nie przebu-

dował swej etyki, aby dobro godziwe było podstawą normy moral-

ności
91

. Mimo tych personalistycznych akcentów w jego etyce, to 

jednak nie udało mu się wyjść z więzów Arystotelesowskiego teleo-

logizmu i eudajmonizmu. Ujmując działanie moralnie w terminach 
                                                           

88 Styczeń, Etyka niezależna?, jw., s. 19. 
89 Tamże. 
90 Tamże, s. 20. 
91 „Pojęcia bonum honestum nie zespolono z bytem osobowym, stanowiącym jego 

metafizyczną podstawę w sensie sui generis wartości (persona ut affirmabile) bytem 

stanowiącym centralną kategorię dla etyki w tym znaczeniu, że wszelka wartość i powin-

ność staje się moralną wartością lub powinnością w relacji do ontycznej wartości osoby 

jako affirmabile”. (...) Podniesienie przez niego appetibile do rangi naczelnego (transcen-

detalnego) pojęcia dobra doprowadza do tego, że bonum honestum bądź jest delegalizo-

wane przez system, bądź też traci w jego obrębie swój najwłaściwszy, moralnotwórczy 

par excellence sens”. Etyka niezależna, jw., s. 24 przypis. 17. 
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„appetibile”, w ramach doskonalenia siebie, mógł zinterpretować 
miłość do drugiego człowieka a nawet do Boga, w ramach miłości 

siebie. „Można przypuszczać – stwierdza Styczeń – że D(d)rugi jest 

tu z pozoru tylko afirmowany dla niego samego. Faktycznie jest 

O(o)n tu afirmowany ze względu na swą doskonałość, czyli ze 

względu na samego afirmującego. Nawet wartość absolutna jaką jest 

Bóg, musi zostać w tym układzie potraktowana instrumentalnie, 

czyli jako środek do samourzeczywistnienia działającego. Jeśli się 
nie wyjdzie poza schemat appetibile i nie uzna obok niego kategorii 

affirmabile dla scharakteryzowania moralnego stosunku człowieka 

jako działającego podmiotu do wartości tego rzędu co osoba Boga 

i człowieka, to Bóg czy człowiek staje się więc przedmiotem mani-

pulacji. Wartości takich nie da się wyprowadzić z immanentnych 

naturze pożądań, gdyż są to wartości wsobne sui generis”92
. 

Powinność afirmowania kogoś ze względu na jego wsobną 
wartość, w przypadku osoby – jej godność, jest więc radykalnie róż-
na od powinności realizacji własnej doskonałości, szczęścia. W 

pierwszym przypadku uprawiamy etykę w drugim eudajmonologię. 
Mimo więc pewnych różnic między etyką Arystotelesa a św. Toma-

sza, to jednak ta ostatnia z nich jest również „teleologiczną teorią 
teleologiczne ujętej moralności”93

.  

W duchu personalizmu T. Styczeń podejmuje również krytykę 
„trudnej do zdemaskowania postaci eudajmonizmu w etyce” wystę-
pującej w formie perfekcjonizmu94

. Uważa on, że perfekcjonizmu 

wymyka się adekwatna podstawa konstytuująca moralną powinność 
„Zawężając zakres afirmacji osobowego w osobach do auto-

afirmacji, perfekcjonizm nie umie wytłumaczyć powinności moral-

nej działania wobec drugich inaczej, jak tylko uznając ją za powin-

ność pochodną względem powinności samourzeczywistnienia się 
                                                           

92 Tamże, s. 23. 
93 Tamże, s. 18. 
94 Tamże, s. 30. 
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działającego”95
. W ten sposób czyn traci cechę bezinteresowności, 

a moralność cechę bezwzględnej, bezwarunkowej powinności. 

Zdaje się mniej radykalną krytykę eudajmonizmu czy perfek-

cjonizmu przeprowadza A. Szostek. Zauważa on, że dyskusja o 

normę moralności może być przez jednych prowadzona z pozycji 

opisu przeżycia powinności moralnej, a przez drugich analizowana 

na terenie metafizyki działania ludzkiego. „Można się zastrzec – 

pisze on – że wspominane konieczne zdeterminowanie człowieka 

do jego ostatecznego dobra-szczęścia nie tyle kształtuje naszą aktu-

alną świadomość moralną, ile raczej jest głęboko „wpisane” w ludz-

ką naturę, stad też nie kłóci się z bezinteresowną motywacją działa-

nia. Co więcej, bezinteresowna troska o kogoś w gruncie rzeczy 

mnie samego głębiej kształtuje, niż tego „kogoś”. Jemu mogę przy-

sporzyć jakichś dóbr lub chronić przed grożącym mu złem, siebie 

natomiast – i tylko siebie – mogę uczynić moralnie dobrym lub 

złym, ponieważ przez swe bezinteresowne czyny osiągam pełnię 
osobowego człowieczeństwa. Moralnie dobry znaczy tu „dobry jako 

człowiek”
96

. Taką interpretacja jest jego zdaniem słuszna. Uważa on 

jednak, że moralny sens terminu „dobry” należy raczej uchwycić 
bezpośrednio w doświadczeniu, a dopiero później dokonywać filo-

zoficznej, metafizycznej interpretacji. Metoda redukcji od etyki do 

antropologii i metafizyki jest właściwa, natomiast w dedukcji mo-

ralności z ujęć metafizycznych, łatwo może zagubić jej istotne ce-

chy: bezwarunkowość, bezinteresowność i swoiste zapomnienie o 

sobie w imię dobra, które domaga się respektu i zadane jest do reali-

zacji. 

W krytycznym podejściu do perfekcjonizmu, w którym bierze 

się pod uwagę własne dobro, własną doskonałość nie można go – 

zdaniem A. Szostka – nazwać egoizmem
97

. Mówiąc o własnej do-
                                                           

95 Tamże, s. 31. 
96 Szostek, Moralność a osoba, jw., s. 21. 
97 Tamże, s. 28. 
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skonałości można mieć bowiem na uwadze własną godność osobo-

wą, która jest mi moralnie zadana do uszanowania. Stąd postulat 

bezinteresowność w poświęceniu, w samozatracie dla drugich, nie 

może prowadzić do poniżania swojej godności. A ponieważ moral-

nie mogę poniżyć tylko swoją godność, stąd muszę się szczególnie 

liczyć z tą szkodą czy „korzyścią”. W tym sensie „postulat samodo-

skonalenia nie uchyla – zdaniem Szostka – istotnej dla dobra moral-

nego bezinteresowności; jest jedynie jej szczególnym (także w ak-

sjologicznym sensie) przypadkiem”
98

. 

Odrzucenie przez personalizm eudajmonistycznego kryterium 

dobra moralnego nie jest zgodą na kryterium deontonomiczne, 

w postaci nakazu autorytetu zewnętrznego czy też nakazu autono-

micznego podmiotu.  

 

4.2.2. Norma a prawda – przeciw autonomizmowi 

Nietrudno dostrzec wpływ etyki I. Kanta na personalizm 

K. Wojtyły i jego kontynuatorów. Już samo poszukiwanie normy 

moralności przez K. Wojtyłę, a więc widzenie etyki wbrew M. Sche-

lerowi jako nauki normatywnej, jest pod wpływem tej etyki, która 

nie jest do pomyślenia bez kategorycznych nakazów. Poszukiwanie 

kategoryczności, bezwzględności moralności jest kontynuowane w 

personalizmie. Wyraźne podkreślanie normatywności sumienia, co 

jest zapomniane w etyce M. Schelera, bardziej przemawia za słusz-

nością etyki nakazów. Podobnie drugi imperatyw Kanta kierował 

poszukiwania ku osobie, by ją uczynić celem a nie środkiem wszel-

kiego postępowania.  

Mimo tych wpływów personalizm odrzuca deontonomiczne 

ustanawianie powinności moralnej. Swą krytykę kieruje przeciw 

autonomizmowi etycznemu. Kant w imię autonomii podmiotu i 

                                                           
98 Tamże, s. 31. 



249 

moralności przeciwstawił się wszystkiemu, co mogłoby motywować 
wolę z zewnątrz. Autonomia i heteronomia to dwa splecione ze sobą 
pojęcia, które wyraźnie podzielą sferę działania ludzkiego. Aby dzia-

łać moralnie musi być zachowany warunek autonomii, czyli wola 

musi sama z siebie zrodzić to co dobre moralne. Ani dobro, ani war-

tość, ani godność drugiej osoby – nie może konstytuować katego-

rycznego nakazu. W każdym z tych przypadków byłby to tylko na-

kaz hipotetyczny. 

Związany z autonomizmem formalizm etyczny Kanta został 

odrzucony przez fenomenologów. Wartości, które domagają się od 

podmiotu poznającego emocjonalnej czy wolitywnej odpowiedzi, 

nie znoszą jego autonomii. Autonomia nie jest jednak przez nich 

rozumiana jako stanowienie czy ustanawianie wartości. Człowiek 

odkrywa świat wartości. Nie ustanawia ich. Oczywiście nie musi się 
im podporządkować. Są one wartościami niezależnie od wolności 

człowieka. W tym względzie są od niego niezależne. Apelują do 

jego wolności aby je zrealizował.  

W tym samym kierunku podejmuje personalizm dalszą krytykę 
autonomizmu etycznego. W etyce Kanta nawiązuje się w jakimś 
sensie do sumienia, do aktu samozwiązania się powinnością moral-

ną, kategorycznym nakazem, nie sięga się jednak po racje tego na-
kazu. Sam nakaz przez to, że ma formę nakazu, nie jest uzasadnie-

niem działania moralnego. „Dana intuicyjnie bezwarunkowość po-

winności moralnej – pisze T. Styczeń – wyjaśnia Kant w ten sposób, 

że rozum stanowiąc moralne nakazy, nie może, ale i nie musi ich 

usprawiedliwiać żadnymi racjami, poza faktem ich stanowienia”
99

 

To właśnie Kant czyniąc z rozumu poznającego rozum czysty, mo-

ralnie prawodawczy, odrzucił szukanie dla niego przedmiotowych 

racji, gdyż jego zdaniem, ograniczałyby one jego niezależność, 
przekreślałyby autonomię woli, a z imperatywów kategorycznych 

                                                           
99 Styczeń, Etyka niezależna?, s. 41. 



250 

czyniłoby imperatywy hipotetyczne. Z tego względu nadaje on 
rozumowi moc stanowienia prawa, stanowienia powinności 
moralnej (moralisch-gesetz-gebende-Vernunft). 

Racją powinności moralnej, nie jest w tej etyce poznane przez 

rozum dobro, lecz formalny nakaz, ustanawiany przez rozum prak-

tyczny. Stanowienie, jest tu jedyną „rację” moralnych nakazów. Wo-

bec takiej propozycji, trzeba jednak postawić pytanie: czy można 
rozum zwalniać z racji wydawania takich a nie innych norm 
moralnych? Czy wolno go zwalniać z usprawiedliwienia dlaczego 

powinienem? Dlaczego ten nakaz mam spełnić? Czy to, że on je 

ustawia i wydaje, można uczynić kryterium ich prawdziwości i 
słuszności? Jeśli tak, to wtedy wszelki nakaz, o ile byłby on naka-

zem rozumu, przez to, że został on przez rozum ustanowiony, byłby 

prawdziwy i słuszny. 

U Kanta „nie istnieje żadna nadrzędna w stosunku do funkcji 

stanowienia instancja kontrolna. Rozum praktyczny jest instancją 
ostatecznie prawodawczą”100

. Takie stanowisko, może przywoływać 
klasyczne określenia sumienia jako najbliższej, ostatecznej normy 

moralności, ale sumienie, w ujęciu realistycznym, wskazywało na 

racje swego sądu, swego nakazu. Przez samo wydanie sądu, nie 

zapewnia ono sobie nieomylności, gdyż mimo kategoryczności tego 

sądu, i nakłaniania podmiotu do jego realizacji, może się mylić. W 

koncepcji Kanta, w której odrzuca się przedmiotową rację sądu, nie 

można mówić o omylności sumienia. Ustanowienie nakazu równa 
się jego nieomylności101

. Rozum jest poza racjami, jest on sam 

sobie prawodawcą i prawobiorcą.  
Można pytać, czy rozumowi ludzkiemu nie przypisuje się 

funkcji autorytetu, przekraczającego kondycję bytu przygodnego, a 

właściwego dla Boga. „Prawodawczy rozum praktyczny – pisze T. 

                                                           
100 Tamże. 
101 I. Kant, Metaphysik der Sitten, Berlin 1907, s. 401.  
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Styczeń – ex definitione nie wskazuje żadnej – jak Absolut Ockhama 

– racji dla swego nakazu, poza faktem stanowienia”
102

. W takim 

woluntaryzmie „bezwarunkowy imperatyw [okazuje się] jedynie 
irracjonalnym nakazem”

103
. Dzieje się tak, poprzez odrzucenie 

prawa podmiotu – istoty racjonalnej, do szukania racji uzasadniają-
cych nakazy moralne. Kant w swej koncepcji czystego rozumu 

odziera rozum z istotnej cechy rozumności, czyli z możliwości wy-

legitymowania się racją: dlaczego taki właśnie nakaz mnie obowią-
zuje. „Wszelki akt rozumu uzyskuje wszak piętno rozumności – 

zaznacza T. Styczeń – przez to, że jest aktem jakoś uzasadnionym, 

wspartym o racje, dla rozumu w świetle racji czytelnym”
104

. Sąd 

rozumu, sąd sumienia, zobowiązuje nas „nie tyle i nie tylko dlatego, 

że jest nasz własny i przez nas wydany, lecz dlatego, że jest komuni-

katem o tym, co nas przedmiotowo zobowiązuje”
105

. Jeśli pomija-

my przedmiotową zasadność rozkazów sumienia, to znaczy, że to, 

co sami ustanawiamy rozumem, przez sam fakt ustanowienia, czy-

nimy prawdą. Związek z realnym światem prawdy i dobra jest tu 

wyraźnie zerwany. 

W realistycznie rozumianym poznaniu „głos sumienia (...) 

ujawnia podmiotowi pewien pozapodmiotowy świat, świat osób 

i pozaosobowych wartości, domagający się od niego afirmacji w 

imię prawdy o tym świecie. Ten właśnie świat staje się przedmiotem 

i racją owego sądu sumienia, samonakazem”
106

. Treść czynów po-

winnych nie jest pozostawiona dowolnemu uznaniu osoby-

podmiotu. Determinuje ją przedmiotowa struktura (natura) osoby 

adresata czynu
107

. 

                                                           
102 Styczeń, Etyka niezależna?, jw., s. 43. 
103 Tamże. 
104 Tamże, s. 45. 
105 Tamże, s. 50. 
106 Tamże, s. 52. 
107 Tamże. 
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Autonomizm czy deontonomizm Kanta, proponując jako 

podstawę etyki nakaz bez racji, „zredukował powinność moralną 
do irracjonalnego nacisku na wolność działającego podmio-
tu”

108
. Skupił się on na tym, aby powinność ta była skierowana 

przeciw wszelkim naciskom na wolność i w tym się wyczerpał, nie 

potrafiąc ukazać woli od strony pozytywnej, czyli takiej która kieru-

je się poznanym dobrem
109

. Brak tego pozytywnego ujęcia, zaciążył 

na negatywnej ocenie wszelkich racji przedmiotowych takich jak: 

dobro, cel działania, wartości czy nawet szczęście. Autonomizm 

otwierał drogę aksjologicznemu nihilizmowi. Ujawnił się on choćby 

w etycznej zasadzie autentyczności ze sobą P. Sartre’a
110

. W tym 

ujęciu dla bycia wolnym, konieczne jest zanegowanie wszelkich 

wartości
111

. 

Słusznie I. Kant dostrzegł, że źródło i podstawa powinności 

moralnej działania tkwi w podmiocie, a nie poza nim. Nie wynika 

jednak z tego, że źródło i podstawa konstytuujące powinność moral-

ną działania są zależne od podmiotu. „Otóż logicznie rzecz biorąc 

– zaznacza T. Styczeń – nie jest wykluczone, że pod względem by-

towo-aksjologicznym podstawa moralnej powinności może istotnie 

tkwić w samym podmiocie działania, z czego jednak bynajmniej 

nie musi wynikać, że działający jako podmiot poznania konstytuuje 
swą twórczą lub nawet stwórczą aktywnością ową bytowo-

                                                           
108 Tamże, s. 56. 
109 Zob. K. Wojtyła, O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle po-

glądów św. Tomasza z Akwinu, Hume’a i Kanta, w: Tenże, Zagadnienie podmiotu moral-
ności, jw., s. 225nn; Szostek, Natura – rozum – wolność, jw., s. 42nn, 274nn; T. Ślipko, 

Rola rozumu w kształtowaniu moralności, SPhCh 24(1988) nr 1, s. 123-143 
110 T. Styczeń, Zarys etyki, cz. I, Metaetyka, jw., s. 80nn; T. Biesaga, Ateistyczny li-

beralizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej, w: Człowiek w Kulturze, Lublin 

KUL 6-7(1995), s. 185-198. 
111 O etyce sytuacyjnej zob. S. Rosik, Powszechność i niezmienność normy moral-

nej, „Roczniki Teol. Kan.” 15(1968) z. 3, s. 107-119; Tenże, Sytuacjonizm etyczny a 
chrześcijańska roztropność, Poznań 1986. 
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aksjologi-czną podstawę w sensie „cognoscere” – „esse”112
. Trzeba 

się zgodzić, że zobowiązują mnie sądy powinnościowe wtedy, o ile 

ja sam je wydaję, lecz treść tych sądów, ich prawda nie jest przez to 

ode mnie zależna. To przedmiot, „rzecz” powinnościorodna, osoba z 

tytułu swej godności, poznana przed podmiot jest podstawą zobo-

wiązania. Prawda sądów to zgodność z bytowo-aksjologicznym „ja” 

podmiotu. Powinność moralna to moc normatywna prawdy w oso-

bie. Swojej godności osobowej i natury podmiot nie konstytuuje 

lecz zastaje. Sposób afirmowania osoby wyznaczony jest przez god-

ność osoby. „Treść czynów afirmacji nie jest pozostawiona dowol-

nemu uznaniu osoby-podmiotu – determinuje ją struktura [natura] 

tego, komu afirmacja jest należna”
113

. 

W powyższej krytyce autonomizmu personalizm przez nawią-
zanie do realizmu poznania, obiektywizmu – zbliża się do klasycz-

nej etyki tomistystycznej. Niezależna od podmiotu godność osoby, 

jej natura stają się podstawą sądów sumienia, podstawą zobowiązań 
moralnych.  

Możliwość zbliżenia miedzy etyką personalistyczną związaną 
z pojęciem osoby i jej godnością a etyką teleologiczną związaną z 

pojęciem natury i jej celowością można prześledzić w interesującej 

dyskusji, w której skonfrontowano prezentowane przez te etyki róż-
ne normy moralności. Chodziło o to jak się mają do siebie używana 

przez personalistów norma: persona est affirmanda propter se ipsam 

i norma etyki klasycznej: bonum est faciendum malum vitandum.  

 

                                                           
112 Styczeń, Etyka niezależna?, jw., s. 54. 
113 Tamże, s. 52. 
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4.2.3. Bonum est faciendum czy persona est  
 affirmanda?  

W dyskusji o normę moralności (przeprowadzonej w środowi-

sku KUL-u)
114

 T. Styczeń preferował zastąpienie klasycznej zasady: 

Bonum est faciendum normą personalistyczną: Persona est affir-
manda propter se ipsam115

. Jego zdaniem pierwsza z wymienionych 

zasad obciążona jest argumentacją eudajmonistyczną. To, co należy 

czynić (faciendum) określane jest przez naturalne dążenia człowieka 

(appetitus naturalis). Wyznaczone w ten sposób dobro jako rzeczy-

wistość appetywna (bonum est quod omnia appetunt), nie jest jed-

nak dobrem moralnym (bonum morale)116
. W jego realizacji nie 

występuje bezinteresowność, która jest istotną, nieodzowną cechą 
powinności moralnej. Metafizyk, który bonum transcendentale 

określa słowem „appetibile”, nie dostrzega jednego z najbardziej 

specyficznych bytów jakim jest bonum morale117
. Stąd dla uniknię-

cia zarzutu eudajmonistycznego określania dobra moralnego, należy 

w normie moralności słowo „faciendum” zamienić na „affirman-
dum”. Wtedy w definicji dobra moralnego możemy uniknąć eudaj-

monistycznej terminologii appetibile, na rzecz personalistycznej – 

affirmabile118
. Pierwsza pozwala bowiem określić jedynie powin-

                                                           
114 Dyskusja ta została zasadniczo zamieszczona w dwóch numerach „Roczników 

Filozoficznych KUL”: 31(1983) z. 2, s. 47-104 oraz 32(1984) z. 2, s. 149-194. Ważna w 

tym względzie jest również dyskusja nad etyką T. Stycznia przeprowadzona w RF 

29(1981) z. 2 s. 89-138 po wydaniu przez niego Etyki niezależnej. 
115 T. Styczeń, O przedmiocie etyki i etyce, RF 32(1984), z. 2, s. 174. 
116 Tamże, s. 172. 
117 Tamże. 
118 Tamże, s. 170. Appetibile określa F. Bednarski jako „to, co jest godne pożąda-

nia”. „Nie stanowi ono definicji dobra, wyraża tylko jego skutek i dlatego ani Pan Bóg 

jako Najwyższe dobro, ani zjednoczenie z Nim nie może być w tomizmie uznane za 

środek do osiągnięcia szczęśliwości lud doskonałości życia ludzkiego”. F. W. Bednarski, 

Recenzja: Etyka niezależna? RF 29(1981) z. 2, s. 137. F. Bednarski i M. A. Krąpiec 

zauważają, że T. Styczeń słowo „affirmabile” używa w innym znaczeniu niż dzieje się to 

w filozofii św. Tomasza. „W tradycji filozofii klasycznej „afirmacja” oznacza zawsze akt 
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ność eudemoniczną czyli – zdaniem T. Stycznia – interesowną, w 

której drugiego człowieka a nawet Boga traktujemy instrumentalne. 

W terminologii tej nie można ująć kategorycznego i bezinteresow-

nego charakteru powinności moralnej. Eudajmonologia nie jest teo-

rię etyczną, ale teorią osiągania szczęścia. 

Przez odwołanie się do zasady „osobie jako osobie należna jest 

od osoby jako osoby afirmacja”, możemy wskazywać na to, co jest 

swoiste dla moralności. Moralność okazuje się relacją interpersonal-

ną, w której godność drugiej osoby staje się podstawą jej afirmacji, 

czyli kategorycznej, bezinteresownej powinności moralnej.  

Zdaniem F. W. Bednarskiego zasada Persona est affirmanda 

ma zbyt wąski zakres, dlatego należy przyjąć w etyce szerszą zasadę 
Bonum est faciendum. W przeciwnym wypadku popełnia się błąd 

logiczny pars pro toto, czyli jakiś wycinek moralności uznaje się za 

całą moralność człowieka. Norma personalistyczna ogranicza bo-

wiem moralność jedynie do świata osób. Byty pozaosobowe, zwie-

rzęta, rośliny, środowisko przyrodnicze – nie są objęte tą normą.  
Podobny zarzut formułuje M. A. Krąpiec. Jego zdaniem 

T. Styczeń moralność ograniczył do relacji sprawiedliwości. Powin-

ność, o której on mówi to należność oddania tego, co się drugiej 

osobie należy. Jest to więź prawna, jaka powstaje między osobami 

czy między władcą a poddanym, wierzycielem i dłużnikiem. Regu-

                                                                                                    
intelektu; aktem woli jest „miłość” jako „przylgnięcie do dobra. Tu nadużyto słowa „afir-

macja”. (...) „W porządku intelektu afirmacja jawiąca się w sądach egzystencjalnych jest 

uznaniem „że tak”; że realnie istnieje to, co w sądzie jest stwierdzone jako istnienie. W 

porządku działania, , „afirmacja” jest aktem miłości, (adhaesio voluntatis) „przylgnięcia”, 

„dorównania się”, „uzgodnienia w działaniu” z dobrem jawiącym się”. M. A. Krąpiec, O 
rozumienie bytu moralnego, RF 31(1983) z. 2, s. 93, 94. „Wiadomo – pisze F. W. Bed-

narski – że łaciński wyraz affirmatio znaczy to samo, co polskie słowo „twierdzenie” 

wyrażone słowami ustnie lub na piśmie, a w znaczeniu przenośnym może oznaczać także 

stwierdzenie czegoś czynem. Autor [T. Styczeń] ma na myśli to ostatnie znaczenie, ale 

wówczas należałoby wyjaśnić, w jaki sposób można coś stwierdzać postępowaniem lub 

czynem”. F. W. Bednarski, Osobie jako osobie należna jest od osoby jako osoby afirma-
cja, RF 29(1981), z. 2, s. 112. 
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luje ona zachowanie się ludzi w danej społeczności Sprawiedliwość 
wzięta jako norma moralności zacieśniłaby moralność wykluczając 

z niej inne cnoty moralne jak: roztropność, męstwo umiarkowanie 

itd. Poza tym zbyt mocny akcent na to, że moralność rodzi się dopie-

ro gdy stajemy wobec drugiej osoby, prowadzi do wniosku, że znaj-

dując się sam na samotnej wyspie jestem poza moralnością. 
Lepiej jest uznać – zdaniem F. W. Bednarskiego – że norma 

personalistyczna jest tylko wnioskiem, jakąś egzemplifikacją tre-

ściową naczelnej normy etycznej, którą posługiwała się dotychczas 

etyka tomistyczna
119

. Również A. Szostek przyznaje, że „norma 

personalistyczna wyraża to, na co syndereza naprowadza. Można 

rzec, iż zasada synderezy „domaga się” utreściowienia, które odna-

leźć można w normie personalistycznej, z drugiej zaś strony dzięki 

synderezie człowiek zdolny jest tę normę poznać jako pobudzającą 
go moralnie do określonego działania”

120
. Jego zdaniem utreścio-

wienie to jest konieczne gdyż zasada synderezy „brzmi dość formal-

nie: nie wskazuje treściowo, co jest dobre, a co złe....”
121

. Dlatego 

zasadę personalistyczną traktuje Styczeń – zdaniem Szostka – nie 

tyle jako uszczegółowienie, ale jako „docelową eksplikację” trady-

cyjnej zasady bonum est faciendum122.  
Być może powiodłoby się wzajemne uzgodnienie ze sobą tych 

zasad, gdyby udało się złagodzić przesłanki eudajmonistyczne w 

etyce tomistycznej, czyli określić dobro moralne w terminologii 

bardziej afirmatywnej. Idąc w tym kierunku F. W. Bednarski precy-

zuje, że „appetibile (to, co godne pożądania) nie stanowi definicji 

dobra, wyraża tylko jego skutek i dlatego ani Pan Bóg jako Najwyż-

                                                           
119 Bednarski, Osobie jako osobie..., jw., s. 116; zob. Styczeń, O przedmiocie etyki i 

etyce, jw., s. 184. 
120 Szostek, Moralność a osoba, jw., s. 40. 
121 Tamże. 
122 Szostek A., Wokół afirmacji osoby. Próby uściśleń inspirowane dyskusją nad 

koncepcją etyki ks. T. Stycznia, RF 32(1984) z. 2, s. 158. 
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sze Dobro, ani zjednoczenie z Nim nie może być w tomizmie uzna-

ne za środek do osiągnięcia szczęśliwości lub doskonałości życia 

ludzkiego”
123

. Również M. A. Krąpiec mówi o afirmacji jako 

pierwszym akcie woli, akcie miłości, który jest przylgnięciem do 

jawiącego nam się dobra
124

.  

Niemniej za normę godziwego postępowania człowieka uznaje 

on „realną naturę (strukturę) bytu, a więc człowieka i innych tworów 

przyrody, o ile jest odczytana przez rozum”
125

. F. W. Bednarski 

uważa, jak to szeroko przedstawiono w pracy w rozdziale trzecim, 

że zgodność z celem ostatecznym człowieka decyduje o moralności 

naszych czynów.  

Propozycje te stawiane są jednak na terenie metafizyki. W wy-

nikłym z tego dedukcyjnym modelu etyki, w odróżnieniu od modelu 

redukcyjnego, bonum morale próbuje się wydedukować z bonum 
metaphisicum. Tymczasem to, co specyficzne dla moralności należa-

łoby najpierw ująć bezpośrednio i opisać, a dopiero później znaleźć 
do tego metafizyczne podstawy. W ten sposób można uniknąć błędu 

naturalizmu metafizycznego i zneutralizować eudajmonistyczne 

implikacje etyki tomistycznej. 

T. Styczeń czy A. Szostek uznają w dużej mierze zasadność za-

rzutu popełnienia błędu pars pro toto. Być może dla jego uniknięcia 

należałoby posłużyć się zasadą Bona sunt affirmanda. Takie jednak 

rozszerzenie normy moralności może prowadzić do zatarcia wyjąt-
kowej wartości osoby ludzkiej. Z tych to powodów należy tolerować 
błąd pars pro toto, gdyż to, co się przez to proponuje jest jednak 

pars melior, tą częścią moralności, która odsłania ją w jej specyficz-

nych, istotnych cechach. Zasada bowiem personalistyczna w stosun-

ku do tej która wzywa do afirmacji wszelkiego dobra, skupia nas na 

osobach, podkreśla ich wyższość w stosunku do innych bytów, po-
                                                           

123 Bednarski, Recenzja..., jw., s. 137. 
124 Krąpiec, O rozumienie bytu moralnego, jw., s. 93. 
125 Tamże, s. 92. 
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zwala mówić o powinności kategorycznej, bezwarunkowej wystę-
pującej tylko w świecie osób. „Jeśli personalizm ogranicza zakres 

moralnej powinności do relacji interpersonalnych, to – przynajmniej 

w ujęciu Stycznia – dokonuje świadomego ograniczenia (melior) 
pars pro toto, a uzasadnienie tego zabiegu widzi w radykalnej inno-

ści i wyższości bytów osobowych względem pozaosobowych”
126

. 

Zdaniem Stycznia dopiero norma personalistyczna chroni nas cał-

kowicie od instrumentalnego traktowania drugiego człowieka, czy 

Boga.  

Powstaje pytanie, czy za proponowanym personalizmem nie 

kryje się ciągnące się od Hume’a poprzez Kanta, Schelera naturali-

styczne traktowanie natury ludzkiej. Przy takim założeniu, wypo-

wiedzi etyków tomistycznych, o zgodności czynów z naturą ludzką, 
z inklinacjami naturalnymi, z celem ostatecznym – odczytywane są 
jako popełniające błąd naturalistyczny. Intuicja godności osoby 

ludzkiej ma uchronić nas przed takim błędem, ponieważ jesteśmy 

wtedy na poziomie osoby a nie natury127
. W tym upatruje Szostek 

różnicę między formułowaniem normy moralności przez Krąpca i 

Stycznia. Krąpiec kładzie szczególny nacisk na normę odczytaną 
z natury podmiotu działającego, Styczeń i Szostek na normę odczy-

taną bezpośrednio w dostrzeżeniu wartości wsobnej, godności dru-

giej osoby. Jego zdaniem dopiero wtedy „całe życie moralne czło-

wieka – z aktami miłości na czele – nie jest bezmyślnym podpo-

rządkowaniem się siłom tkwiącym w ludzkiej naturze (co oznacza-

łoby popełnienie błędu naturalistycznego), ale rozumnym respekto-

waniem inklinacji rozpoznanych i realizowanych na poziomie oso-

by”
128

. Tak jak czysty rozum w etyce Kanta, czy intuicja wartości 

samych w sobie u fenomenologów, tak tutaj intuicja godności osoby, 

                                                           
126 Szostek A., Wokół afirmacji osoby, jw., s. 159.  
127 A. Szostek, Spór o przedmiot etyki, w: Wokół godności, prawdy i miłości, jw., s. 

80. 
128 Tamże. 
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chroni nas przed oparciem postępowania moralnego na immanent-

nymi siłach przyrodniczo rozumianej natury.  

Afirmacja osoby pozwała nam ustalić podstawową dla moral-

ności dobroć moralną czynów. Naturę przywołuje się wtórnie przy 

określaniu słuszności czynów. Norma personalistyczna określa tyl-

ko, że mamy czynić dobrze, ale nie określa, co mamy czynić. Na 

pytanie, jakimi czynami mamy afirmować osobę, znajdujemy od-

powiedzieć, że czynami zgodnymi z jej naturą. „Nie afirmuje się – 

przyznaje Szostek – na ogół wprost. Podając przykłady takiej afir-

macji mówi się o ratowaniu życia, nakarmieniu głodnego, ulżeniu w 

cierpieniach. Afirmuje drugiego ten, kto – zgodnie z rozpoznaną 
naturą i wartością osoby chroni skutecznie dobro bądź przyczynia 

się do jego rozwoju”
129

.  

W tym miejscu spotykają się niejako normy oparte o godność 
osoby z „normami” opartymi o naturę ludzką. Przy czym natura jest 

tu podporządkowana temu co wynika z aksjologii osoby. Godność 
osoby wyznacza bowiem kategoryczny, bezwarunkowy charakter 

normy. Natura tej normie podlega.  

 

4.2.4. Teleologia natury a autoteleologia osoby 

W swoim studium etycznym Człowiek w polu odpowiedzialno-
ści, Wojtyła ujawnia różnice, jakie są implikowane przez posługi-

wanie się w etyce normą personalistyczną, a posługiwaniem się 
prawem natury. „Prawo natury jako norma czy też zbiór norm mo-

ralności wskazuje przede wszystkim na to, że człowiek – sprawca 

czynów i autor wartości moralnych – tkwi w świecie, w wielości 
bytów i natur, jako jeden z nich. (...) Norma personalistyczna stara 

się uwydatnić szczególną pozycję człowieka jako osoby, jego stąd 

                                                           
129 Szostek A., Wokół afirmacji osoby, jw., s. 160. 
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wynikającą odrębność i transcendencję”130
. Ujęcia te jego zdaniem 

są komplementarne, niemniej należy się posługiwać normą persona-

listyczną, gdyż w tej pierwszej perspektywie, którą można nazwać 
ujęciem kosmologicznym, nie jest widoczna specyfika osoby ludz-

kiej. Człowiek ujęty jest jako byt wśród innych bytów. Odsłanianie 

relacji między różnymi naturami bytów jest ważne, niemniej w po-

stępowaniu moralnym chodzi nam nie tyle o realizację świata, ale o 

realizację siebie: człowieczeństwa i osoby
131

. Człowiek realizuje się 
głównie w relacjach między-osobowych. Norma moralności winna 

przede wszystkim odwołać się do osoby, do jej wyjątkowej wartości, 

do jej godności i prowadzić do odsłonięcia i rozwoju tego co najbar-

dziej ludzkie. Porządek natury staje się normatywny przez odczyta-

nie go przez człowieka i „przez podniesienie na poziom osoby”
132

. 

W ten sposób dopiero nie jest on już koniecznością rzeczy, lecz rea-

lizuje się dzięki wolności angażującej się w realizację osoby.  

W tym kontekście etyka Arystotelesa i św. Tomasza, w której 

najogólniejszym zaleceniem działania była zasada: bonum facien-
dum, malum vitandum dotyczy raczej działania w ogóle. To primum 
principium practicum odnosi się – zdaniem Wojtyły – nie tylko do 

etyki, ale także do techniki, do wytwarzania różnych dzieł. W tym 

ujęciu etyka mogła być nauką praktycznego działania, w której nie 

występuje wyraźnie element aksjologiczny i normatywny w sensie 

moralnym. W etyce chodzi bowiem nie tylko o stawanie się bytu 

jako bytu, lecz o stawanie się dobrym jako osoba. Głębiej i wszech-

stronniej odkryty przez filozofię nowożytną i współczesną, fakt mo-

ralny, wymiar aksjologiczny osoby, pozwala skupić się nie tyle na 

formułowaniu zasad praktycznych działania, co na odkryciu zasad 

normatywnych postępowania osoby.  

                                                           
130 Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, jw., s. 85. 
131 Tamże, s. 86. 
132 Tamże, s. 87. 
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To właśnie w tym miejscu toczy się spór czy „interpretację mo-

ralności ma się dokonywać przez byt czy przez wartość”133
. To m.in. 

u M. Schelera wartość dana w swoistym odczuciu (Werfühlen) jest 

niesprowadzalna do bytu. Wojtyła opowiada się raczej za stanowi-

skiem tradycyjnym, w którym „przyjmuje się swoistą sprowadzal-

ność dobra (wartości) do bytu, a w ślad za tym jakieś nakładanie się 
i wzajemną współzależność porządku aksjologicznego i ontyczne-

go”
134

. „Byt i wartość są w jakiś sposób z sobą zespolone i wzajem-

nie od siebie uzależnione”
135

. Aksjologię: moralność, godność oso-

by, można odkrywać na podłożu ontycznym, jest ona „zakorzeniona 

w strukturach ontycznych” nie można jednak jej wydedukować, 
gdyż w ten sposób traci się jej specyficzne cechy

136
. Należy więc 

najpierw odkryć specyficzność moralności, a dopiero w dalszej ko-

lejności dokonywać redukcji metafizycznej, zakorzenić, sprowadzić 
tę rzeczywistość na płaszczyznę człowieka jako bytu. 

Obok więc odkrycia aksjologicznego aspektu moralności 

i stawania się dobrym, nie można pominąć zdaniem Wojtyły celo-
wościowej interpretacji moralności. Celowość ta jest odrzucana 

przez te nurty, które odkryły tylko aspekt aksjologiczny moralności. 

Nie można jednak zapomnieć, że w moralności chodzi o stawanie 

się człowieka jako osoby, i tego aspektu nie można wykluczyć. 
Czy w takim razie należy powrócić do tradycji arystotelesow-

sko-tomistycznej, do pojęcia natury i jej celowości wraz 

z teleologicznym uzasadnienie normy moralności. W tym miejscu 

Wojtyła modyfikuje teleologizm nazwijmy go kosmologiczny, na 

rzecz teleologizmu antropologicznego czyli na rzecz auto-teleologii 
osoby. 

                                                           
133 Tamże, s. 33. 
134 Tamże, s. 84. 
135 Tamże, s. 83. 
136 Tamże, s. 81, 83. 
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Mimo, że wartości w tym wartości moralnej nie da się wypro-

wadzić z celowości natury człowieka, gdyż jest ona względem niej 

transcendentna, to jednak spełniając powinność moralną osoba speł-

nia siebie
137

. Ujawnia się to szczególnie w sądzie sumienia po do-

konaniu czynu. Przeżycie winy, jest jednocześnie przeżyciem doty-

czącym nie tylko nie spełnionego czynu, ale niespełnienia siebie. Już 
M. Scheler w odróżnieniu od Kanta ujawnił, że nasze działanie jest 

zawsze dążeniem do „czegoś”. Nasze postępowanie jest więc ukie-

runkowane, powinność ukierunkowuje to działanie „do dobra”, 

„przeciw złu”. Nie jest to tylko emocjonalne przeżywanie wartości, 

ale właśnie ich realizacja. Stad też – „nie można się chyba zgodzić 
z poglądem, że wartość moralna realizuje się niejako „obok innych 

dążeń (auf dem Rücken), a sama nie jest przedmiotem dążenia – 

woli osoby”
138

. Wprost przeciwnie trzeba powiedzieć, że „wartość 
moralna – dobro i zło – wpisuje się w tę podstawową celowość (au-

to-teleologię osoby i zarazem niejako ją wpisuje w siebie”
139

.  

Kategoryczność powinności moralnej nie wyklucza tej celowo-

ści. Wskazuje ona tylko „że jest to wartość, którą musi się urzeczy-

wistnić, do której więc musi się dążyć (czyli cel) za wszelką cenę, 
czyli bez względu na inne wartości, które mogą wystąpić wówczas 

jako cele konkurencyjne”
140

. Natomiast intuicja Schelera, że ze 

względu na bezinteresowność nie możemy dążyć wprost do warto-

ści moralnej, lecz możemy ją zrealizować tylko „przy sposobności” 

realizacji innych wartości „odnosi się nie do samej wartości moral-

nej, ale do godziwości, a raczej do godności osoby”
141

. Godność 
bowiem z istoty swej wyklucza interesowność. To właśnie god-

ność osoby realizuje się i rozwija przez wartości moralne. Ona jest u 

                                                           
137 Tamże, s. 39. 
138 Tamże, s. 38. 
139 Tamże, s. 39. 
140 Tamże, s. 50. 
141 Tamże, s. 51. 
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podstaw tego dynamizmu dążenia do wartości personalistycznych 

do wartości moralnych. Wobec wartości moralnej nie jesteśmy obo-

jętni. „Wręcz przeciwnie – jesteśmy świadkami najintensywniejsze-

go nacisku: to wszystko, co zawiera się w rzeczywistości imperaty-

wu, i to właśnie kategorycznego, oddziaływana na wolę w kierunku, 

aby stanowczo chciała dobro i również stanowczo nie chciała 
zła”142

.  

„Moralność ma wcześniejszą podstawę w konnaturalnym dą-
żeniu człowieka-osoby do godziwości czy też do godności”

143
. ”Dą-

żenie do godności (godziwości) właściwe człowiekowi jako osobie 

jest potężnym i podstawowym dynamizmem”
144

. To właśnie reali-

zacja tej godności, realizacja stawania się dobrym lub złym jako 

osoba, jest dążnością imperatywną i kategoryczną i w ten sposób 

konstytuującą celowość. 
Reinterpretacji teleologicznego ujęcia moralności poświęca 

Wojtyła, wiele miejsca w Osobie i czynie oraz osobne studium zaty-

tułowane: Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowie-
ka. W tradycyjnym, tomistycznym ujęciu, działanie było zawsze 

rozumiane jako dążenie do czego, czyli do dobra-celu. Również 
fenomenologia potwierdziła, że nasze dążenie jest dążeniem do war-

tości. Mimo, że mamy wiele wartości i wybieramy wśród nich, to 

jednak wybór nie niszczy naszego pierwotnego skierowania do nich 

jako celów działania. „Nic nie stoi na przeszkodzie – pisze Wojtyła 

– by wartość jako przedmiot i rację bytu ludzkich chceń (przy całym 

ich zróżnicowaniu oraz nieodzownym zhierarchizowaniu) uznać za 

cel”
145

. 

                                                           
142 Tamże. 
143 Tamże, s. 49. 
144 Tamże, s. 50. 
145 K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, w: 

Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, jw., s. 483. 
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Tego typu celowość należy zdaniem Wojtyły wzbogacić przez 

to, że nasze chcenie z jednej strony zwrócone jest intencjonalnie 

(poziomo) ku wartościom, z drugiej – w samostanowieniu (piono-

wo) ku osobie. Mamy tu do czynienia zarówno z transcendencją 
poziomą, jak i z transcendencją pionową. „W tej więc dynamicznej 

relacji [chodzi o samostanowienie] owo „ja” staje się przedmiotem 

dla siebie samego – przedmiotem woli jako władzy stanowiącego 

podmiotu. I otóż w tej właśnie relacji zawiera się jakby nucleus au-

toteleologii człowieka”
146

. W tej perspektywie poprzez samostano-

wienie człowiek staje się nie tylko przedmiotem działania, ale kre-
sem i celem. „Znajduje swój „kres” nie w owych wartościach, do 

których intencjonalnie zwracają się ludzkie chcenia, ale w samym 

podmiotowym „ja”, które poprzez chcenie jakichkolwiek wartości, 

poprzez określony ich wybór, stanowi zarazem o sobie i siebie sa-

mego w pewien sposób chce i wybiera”
147

. Samostanowienie o so-

bie, odniesienie do prawdy o moich czynach, (akt sumienia, przeży-

cie winy), wskazują na samospełnienie jako kres człowieka.  

Starożytni operujący pojęciem celu w linii poziomem wiązali 

go ze szczęściem. Trzeba powiedzieć, że „autoteleologia kresu, 

warunkuje całą autoteleologię celu
148

. Nie można jednak tej drugiej 

odrzucić, nie można ich też od siebie radykalnie oddzielać.  
 

4.2.5. Osoba a natura: konflikt rzeczywisty czy pozorny? 

Powyższa interpretacja normy moralności implikuje spójność 
miedzy osobą a naturą, miedzy normą personalistyczną a prawem 

naturalnym. Spójność ta domaga się integralnej koncepcji człowie-

ka. Jeśli jej braknie to wówczas nieunikniony jest konflikt między 

                                                           
146 Tamże, s. 484. 
147 Tamże. 
148 Tamże, s. 488. 
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tymi rzeczywistościami, a dokładniej miedzy ich teoretycznymi 

ujęciami
149

. 

Konflikt taki dostrzega K. Wojtyła w niektórych koncepcjach 

człowieka w filozofii nowożytnej. Wywodzi się on z konfliktu w 

teorii poznania miedzy poznaniem zmysłowym a umysłowym. Przy-

jęte pewne metody poznania prowadzą do zaakcentowania w osobie 

szczególnie moment świadomości i wolności. Stopniowo od czasów 

Kartezjusza obserwuje się w filozofii zdaniem Wojtyły „proces ja-

kiegoś hipostazowania świadomości: świadomość staje się samo-

dzielnym podmiotem działania, a pośrednio i istnienia, które wystę-
puje niejako obok ciała, struktury materialnej, podlegającej prawom 

przyrody, przyrodniczemu determinizmowi”
150

. W tym ujęciu „oso-

ba to przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, świadomość, świado-

mość w jakiś sposób samoistna, na tle organizmu, który zresztą Kar-

tezjusz pojmował jako swego rodzaju mechanizm”
151

. 

Obok świadomości filozofia nowożytna uwydatniła szczegól-

nie wolność. „Wolność ta pojmowana jest indeterministycznie, jako 

całkowita niezależność, jest raczej postulatem aniżeli właściwo-

ścią”152
. „Jeżeli spojrzymy na człowieka jako na pewnego rodzaju 

czystą świadomość – pisze Wojtyła – (...) jeżeli wolność ludzką po-

jemy całkowicie indeterministycznie, jako całkowitą niezależność, 
nieograniczenie przez cokolwiek, to w takim pojęciu mieści się już 
oczywiście wykluczenie wszelkiego prawa naturalnego, prawo takie 

traci swój sens”
153

. 

Tak np. fenomenaliści a jakiejś mierze również fenomenolo-

gowie pojęli naturę człowieka jako „podmiot aktualizacji instynk-

                                                           
149 K. Wojtyła, Osoba ludzka a prawo naturalne, RF 18(1970), z. 2, s. 56n. 
150 K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, w: K. Wojtyła, Aby Chrystus się nami po-

sługiwał, Kraków 1979, s. 434. 
151 Tamże, s. 435. 
152 Tamże. 
153 Wojtyła, Osoba ludzka a prawo naturalne, jw. s. 57. 
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townej, jako podmiot tego tylko, co się dzieje w człowieku”
154

. Pe-

wien konflikt pomiędzy naturą a osobą ujawnia się w tym, że natura 

jako źródło dziania się „wyklucza osobę jako podmiot działający”, 

jako sprawcę czynu, a osoba jako źródło swoistego poznania i dzia-

łania, „staje ponad naturą, w pewnym sensie przeciwstawia się jej”.  

Konflikt ten wyostrza się w koncepcji autonomicznego pod-

miotu i autonomicznego rozumu, dla którego przedmiotowy ład, 

natura osoby ludzkiej nie jest podstawą dla formułowania moral-

nych zasad działania. Imperatywy, które rozum praktyczny sam sie-

bie wyłania są od natury niezależne, są ponad naturą i są normami 

dla natury, a więc są w jakimś stopniu naturze przeciwstawione.  

W filozofii tomistycznej natura była szerzej rozumiana niż w 

filozofii nowożytnej. „Natura w znaczeniu metafizycznym – zazna-

czy Wojtyła – to istota danej rzeczy wzięta jako podstawa wszelkiej 
aktualizacji tej rzeczy”

155
. W tym ujęciu nie ma konfliktu między 

osobą a naturą. „Natura jest w tym znaczeniu zintegrowana w oso-

bie”
156

. Mimo tej deklaracji Wojtyła rozwija metafizykę personali-

styczną157
. W definicji Boecjusza (persona est rationalis naturae 

individua substantia) mocniej akcentuje specyficzność osoby. „Na-

tura rozumna nie posiada swej samoistności jako natura, subsystuje 

w osobie. Osoba jest więc samoistnym podmiotem istnienia i 
działania, którego nie sposób przypisać naturze rozumnej. (...) Du-

                                                           
154 Tamże, s. 54. 
155 Tamże.  
156 Tamże. 
157 Posługuje się on dwoma pojęciami natury. 1. „Natura” to tyle, co istota ludzkie-

go bytu jako przejawiająca się w działaniu, które bytowi temu jest wrodzone i w tym 

sensie właściwe. 2. „Natura” to właściwa samej osobie jako osobie (a nie substancji) 

swoistość lub konstytucja jej podmiotowości ściśle osobowej (o relacjonalnej, aksjolo-

gicznej proweniencji). Autor – stwierdza T. Styczeń – korzysta z obu tych znaczeń „natu-

ry””. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, jw., s. 29, przypis 11. Zob. J. Seifert, Die Per-
son, mehr als die Substanz, als „eigentlich Seiendes”. Karol Wojtyła und die Notwen-
digkeit einer neuen und zugleich klassischen, personalistischen Metaphisik, w: Servo 
veritatis, jw., s. 53nn. 
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chowe właściwości natury, tj. rozumność i wolność, konkretyzują 
się w osobie, w niej stają się właściwościami konkretnego bytu”. (...) 

Osoba zatem – konkluduje Wojtyła – to zawsze konkretny byt ro-

zumny i wolny, zdolny do tych wszystkich działań, do których tylko 

rozumność i wolność dysponuje
158

”. 

Mimo że nurty nowożytne i współczesne zwróciły szczególną 
uwagę na przeżycia świadome osoby, czego brakowało obiektywi-

stycznym ujęciom osoby u Tomasza, to jednak wbrew nim trzeba 

stwierdzić, że osoba nie jest właściwością przeżyć, lecz bytem 

obiektywnym, subsystującym w naturze rozumnej. 

K. Wojtyła będzie się posługiwał też rozróżnieniem somatycz-

nego czy psychicznego „dziania się”, od sprawczego „ja działam”. 

to jednak nawiązując do szerokiego pojęcia natury, będzie unikał 

biologicznego jej rozumienia, w kierunku odkrywania w niej róż-
nych dynamizmów, które przeniesione na poziom rozumu i wolno-

ści stają się dynamizmami osoby. W jakiej mierze to scalenia feno-

menologii i metafizyki osoby, przedmiotowo: osoby i natury powio-

dło się K. Wojtyle trudno jest ocenić159
. Niemniej podjęty przez 

niego wysiłek zbudowania metafizyki personalistycznej ma wielkie 

znaczenie nie tylko dla antropologii, ale dla etyki.  

 

 

                                                           
158 Wojtyła, Personalizm tomistyczny, jw., s. 432n. 
159 J. Kalinowski twierdzi, że w Osobie i czynie „do harmonijnego scalenia zrów-

noważonych wykładów metafizyki i fenomenologii osoby ludzkiej nie doszło”. Stało się 
to dlatego m.in. że K. Wojtyła mimo deklaracji o słuszności św. Tomasza szerokiej kon-

cepcji natury, zgodnie z którą „człowiek z natury swej jest osobą transcendujacą się i 

integrującą”, to jednak w swej pracy pojął naturę ludzką odmiennie, zbyt wąsko jako 

podłoże uczynnień, czyli to co w definicji człowieka animal rationale łączy nas ze zwie-

rzętami. To spowodowało – zdaniem J. Kalinowskiego – że Wojtyła zmuszony był w 

Osobie i czynie „do stałego przeciwstawiania natury osobie”. Metafizyka i fenomenologia 
osoby ludzkiej, AC 5-6(1973-74), s. 70. 
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4.3. ETYKA TEORIĄ KONFLIKTU CZY STAWANIA SIĘ 
OSOBY 

4.3.1. Człowiek moralnie dobry a moralnie silny 

Personalizm K. Wojtyły poszukiwał przezwyciężenia antyno-

mii normy i szczęścia, konfliktu między imperatywem kategorycz-

nym a naturą ludzką. Przeciwstawiał się on takim uzasadnieniom 

moralności, które pociągałyby rozbicie tożsamości człowieka. Przy 

końcu pracy należy więc omówić syntetycznie, jak się przedstawia 

ta sprawa w etyce Arystotelesa, Kanta, fenomenologów i w oma-

wianym personalizmie.  

Pogłębienie przez I. Kanta dychotomii wiedzy empirycznej 

i apriorycznej, dualizmu czystego rozumu, czystej woli (homo nou-
menon) i natury cielesnej człowieka (homo phenomenon), radykalne 

rozdzielenie dwóch światów, czyli przyczynowania przez wolność 
(mundus intelligibilis) i deterministycznego przyczynowania w przy-

rodzie (mundus sensibilis)160
, czyli rozbicie jedności poznawczo-

ontycznej człowieka
161

, wiąże się równocześnie z przedstawianiem 

moralności w ramach wewnętrznego, można powiedzieć nieprze-

zwyciężalnego konfliktu w człowieku: między imperatywem kate-

gorycznym a wszelkimi bodźcami i motywami pochodzącymi z 

natury ludzkiej. Przyjrzenie się tej propozycji pod kątem realizacji 

wewnętrznej jedności człowieka pozwoli jeszcze wyraźniej scharak-

teryzować tego typu etykę. 
Etyka Kanta, jak to pokazano w pierwszym rozdziale, przywo-

łuje nieprzezwyciężony konflikt prawa moralnego czy obowiązku 

z subiektywnymi, empirycznymi impulsami, emocjami i pragnie-

niami. Z jednej strony mamy do czynienia z kategorycznym impera-
                                                           

160 Zob. A. Bobko, Kant i Schopenhauer,, Rozprawa Hab. PAT, Rzeszów 1996, 

rozdz.. I. 10 i 11: Natura różnorodności i prawa w świecie wolności, s. 59nn; Dualizm 
racjonalności – prawa przyrody i wolności, s. 66nn. 

161 Zob. w pracy 1.1.3. 
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tywem, z drugiej z podstawową i niezbywalną egocentryczną skłon-

nością ludzką do miłości własnej, zarozumiałości czy szczęścia. 

„Wszystkie skłonności łącznie (których zaspokojenie nazywa się 
własną szczęśliwością) stanowią egocentryzm (Selbstsucht, Solipsi-
smus). Ten zaś jest egocentryzmem albo miłością samego siebie, 

sprzyjania ponad wszystko samego sobie (philautia), albo egocen-

tryzmem upodobania w sobie samym (arogantia). Tamto nazywa się 
szczególnie miłością własną, a to zarozumiałością162

”. Miłość wła-

sną można upokorzyć, umniejszyć, ale nie można jej wykorzenić. 
Jest ona stale w nas obecna. „Ponieważ człowiek jest stworzeniem, 

(...) nie może nigdy być zupełnie wolny od pożądań i skłonności”
163

. 

Można nawet twierdzić, że „bez miłości własnej, nie pojawiłby się 
unikalny fenomen poszanowania obowiązku”

164
. Życie moralne 

polega więc na ciągłym, nieprzezwyciężalnym konflikcie
165

. Obo-

wiązek ciągle ujawnia ten konflikt. „Przymus moralny – zdaniem 

Kanta – zawsze występuje w naszym życiu; zauważamy go w chwili 

jego konfrontacji z miłością własną”166
. Zderzeniu temu towarzyszy 

ból moralny. „Bez tego rodzaju bólu nie moglibyśmy dostrzec, iż 
posiadany obowiązki moralne”

167
 

Arystoteles zna podobny konflikt, ale nie jest on według niego 

tak radykalny, czy nieprzezwyciężalny. Pomimo, że możemy do-

świadczyć wewnętrznego konfliktu, to jednak – zdaniem Arystotele-

sa – dusza ludzka posiada wewnętrzną tendencję do integralności 
i doskonałości, tak że wspomniany wyżej wewnętrzny rozdźwięk 

nie jest jej istotną cechą. Stąd też w jego etyce było możliwe poszu-

kiwanie związku między byciem dobrym człowiekiem a słusznym 
                                                           

162 Kant, Krytyka praktycznego rozumu, jw., s. 121 
163 Tamże, s. 138-139. 
164 P. Łuków, Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kan-

ta, Warszawa 1997, s. 128. 
165 Tamże, s. 127. 
166 Tamże, s. 129. 
167 Tamże, s. 127. 
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czynem i przyjemnością czy szczęściem
168

, który to związek Kant 

całkowicie odrzucił. Bycie moralnie dobrym człowiekiem nie wy-

klucza ale aktualizuje właściwie pojęte samospełnienie, czy samou-

rzeczywistnienie siebie.  

Kant potraktował ujawniony w jego uzasadnieniu moralności 

konflikt, jako naturalną podstawową kondycję człowieka
169

. Arysto-

teles zna podobny wewnętrzny, moralny konflikt, który ujawnia 

w człowieku poczucie obowiązku. Uważa jednak, że dobry czło-

wiek wznosi się ponad ten konflikt wywołany obowiązkiem.  
Dla ilustracji Arystoteles wyróżnił dwa rodzaje moralnych oso-

bowości, które wobec tego wewnętrznego konfliktu, zachowują się 
odmiennie. Są nimi osoba moralnie silna (enkrates) i osoba moralnie 

słaba (akrates). Obydwie osoby wiedzą, co jest dobrem i że należy je 

czynić, ale ich pożądanie, pragnienia nie zawsze są posłuszne rozu-

mowi. Moralnie silny człowiek, trzyma swoje emocje pod kontrolą, 
a moralnie słaby nie zawsze odnosi nad nimi zwycięstwo. Dla takich 

ludzki związek między tym, co subiektywne i obiektywne, jest czę-
sto pełen napięć i stąd moralność jest przez nich przeżywana jako 

ich obowiązek. To właśnie w wyżej opisanych osobach, które posia-

dają wewnątrz dyspozycję do konfliktu, w ich wewnętrznym do-

świadczeniu, obowiązek okazuje się całkowicie przeciwstawiony 

bezwzględnie heteronomicznej, napierającej na nich rzeczywistości 

pożądań i uczuć, które próbują oni utrzymać pod kontrolą. Przez 

taki konflikt, obowiązki ujawniają się bardziej jako nakazy katego-

ryczne, bezwzględne. 

Dla Arystotelesa człowiek wewnętrznego konfliktu, nie tylko 

słaby, ale również silny, czyli umiejący trzymać swoje pragnienia 

w ryzach obowiązków, nie jest jednak ideałem człowieka moralnie 

dobrego. Człowiek moralnie dobry to nie taki, który w imię obo-

                                                           
168 Arystoteles, EN 1. 8. 1099 a 13-21; 2. 3. 1105 a 10-20. 
169 Zob. w pracy 1.2.3. 



271 

wiązku trzyma pod kontrolą swoje pragnienia i emocje, lecz taki, 

który w swym dobrym postępowaniu, poprzez nabywanie cnót, do-

skonalenie siebie, dokonuje stopniowej integracji swych pragnień 
cielesnych i duchowych z obowiązkiem. Arystoteles staje na stano-

wisku, że człowiek o praktycznej mądrości i moralnej doskonałości, 

cieszy się względną integralnością sfery obowiązku i sfery pożą-
dań, a to dzięki drugiej naturze, którą człowiek cnotliwy nabywa

170
. 

„W miarę jak dokonujemy transformacji naszych pierwotnych, 

otrzymanych z natury skłonności w cnoty charakteru, możliwym 

staje się stopniowo postępowanie w zgodzie z tymi skłonnościami, 

w zgodzie z słusznym rozumem”
171

. 

W ujęciu Kanta, można w człowieku świętym postulować ko-

nieczną integralność sfery rozumu, obowiązku ze sferą pożądawczą, 
ale taka integracja, nawet ta stopniowa, względna, jest w życiu do-

czesnym niemożliwa do osiągnięcia.  

Porównując obie propozycje można stwierdzić, że Kanta czło-

wiek moralnie najlepszy, jest dla Arystotelesa czymś drugorzędnym, 

czyli po prosty jedynie moralnie silną osobą. Dla Arystotelesa naj-

lepszym człowiekiem jest ten, który tak sobą kieruje iż nie musi 

                                                           
170 EN 2. 1. 1103 a 17-25; 2. 5. 1106 a 10. 
171 Taka jest konkluzja opracowania etyki Arystotelesa przez Julię Annas, The Mo-

rality of Happiness, New York, Oxford 1993, s. 455; zob. T. Biesaga, Julii Annas kon-
frontacja etyki starożytnej ze współczesną, SPhCh 33(1997) nr 2, s. 7-15. Podobne stano-

wisko prezentuje również MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, jw., s. 111n, 268nn, 454nn.; zob. 

Biesaga, Alasdaira MacIntyre’a krytyka etyki nowożytnej i współczesnej, jw., s. 1-14. 

Rozumienie etyki tomistycznej jako etyki cnót proponują: E. Schockenhoff, Bonum homi-
nis. Die anthropologischen und theologischen Grundlagen der Tugendethik des Thomas 
von Aquin, Mainz 1987, A. Rodriguez Luno, La scelta etica. Il rapporto fra libertà e 
virtů, Milano 1988; a szczególnie: Giusseppe Abbà, Lex et virtus. Studi sull’evoluzione 
della dottina morale di san Tommaso d’Aquino, Roma 1983; Felicità vita buona e virtů, 
jw.; Tenże, Quale impostazione per la filosofia morale, Roma 1996; Tenże, L’apporto 
del’etica tomista all’odierno dibattito sulle virtù, w: E. Kaczyński (red), La virtů e il bene 
dell’uomo, Bologna 1993, s. 47-68. 
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walczyć z przeciwieństwami w sobie
172

. W ten sposób realizowane 

dobro jest dla niego przyjemnością i szczęściem. 

Oczywiście, mogą przyjść przeciwności z zewnątrz, którymi 

człowiek nie kieruje i mogą one doprowadzić dobrego człowieka do 

frustracji. Człowiek taki wobec przeciwieństw losu, będzie mógł 

uczynić tylko najlepsze, co jest dla niego możliwe.  

Arystotelesowi nie chodziło też o tego typu wewnętrzną har-

monię emocji i obowiązków, którą odznacza się np. dziecko lub 

neofita. Takiej harmonii nie zdobyli oni w praktycznym życiu, stąd 

traktuje ich jako młodych w latach i niedojrzałych w swym charakte-

rze
173

. Integralność, o jaką tu chodzi, można osiągnąć tylko przez 

zdobywanie w działaniu praktycznej mądrości i moralnej doskona-

łości czyli cnót. 

Z perspektywy więc człowieka dzielnego, cnotliwego, czyli 

w jakimś stopniu zintegrowanego wewnętrznie, czy też przeciw-

nie, człowieka konfliktu, inaczej są interpretowane podstawowe 
pojęcia etyczne: jak obowiązek, powinność czy prawo moralne, 

sumienie itp. Odmiennie wygląda też relacja moralności do przy-

jemności, do naturalnych inklinacji, pożądań, pragnień, do własnego 

dobra czy nawet własnego interesu, korzyści. 

Arystoteles, podobnie jak Kant, nie miesza moralności 
z przyjemnością174

, jednak nie przeciwstawia ich radykalnie sobie, 

w ten sposób, że to co przyjemne jest złe moralnie, a to co moralne, 

nie może być przyjemne. Mimo, że przyjemność nie konstytuuje 

życia moralnego, to jednak nie można jej oddzielić od naszej aktyw-

ności. Towarzyszy ona wewnętrznie dobremu postępowaniu, tak że 

jest ono naturalnie przyjemne
175

.  

                                                           
172 EN 9. 4. 1166 a 10-29. 
173 EN 1. 3. 1095 b 7; 4. 9. 1128 b 29-35; 7. 1-10. 
174 EN 1. 6. 1096 b 23-25; 1. 8. 10099 a 11-22. 
175 EN 1. 8. 1099 a 13-21. 
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U Kanta spotykamy się z założeniem, że jeśli czyn nie jest wy-

konany z poczucia obowiązku, to musi się go dokonać w imię 
przyjemności, by zaspokoić patologiczną inklinację176

. Twierdzenie 

jednak, że jeśli czyn nie jest wykonany z obowiązku, to musi on 

zmierzać do przyjemności i stąd być czynem niemoralnym, nie jest 

oparte na jakimś logicznym związku czy konieczności. Nasze dzia-

łania mogą bowiem zmierzać do różnych celów. Nieuprawnionym 

założeniem jest więc twierdzenie, że poza obowiązkiem muszą one 

wszystkie zmierzać do przyjemności.  

Takie stanowisko wskazuje na inną koncepcję rozumu prak-
tycznego u Kanta i u Arystotelesa. Ze względu na specyficzną natu-

rę ludzkiego rozumu praktycznego, Kant utrzymuje, że moralność 
w postaci prawa moralnego ujawnia się nam się nie inaczej, lecz 

jedynie w formie kategorycznego imperatywu
177

. Dzieje się tak dla-

tego, że nasz rozum praktyczny występuje w dwóch funkcjach. W 

funkcji empirycznej, opiera się on na pożądaniu i zmierza do przy-

jemności i szczęścia, ale w swym nieempirycznym, czystym działa-

niu, opiera się na samym sobie i stąd kieruje się prawem moralnym. 

Dlatego też, aby postępować moralnie, trzeba kierować się odkry-

tym w czystym rozumie praktycznym prawem moralnym, obowiąz-

kiem jako takim. Majestat obowiązku nie ma nic wspólnego z za-

dowoleniem z życia. Rozumiejąc przyjemność jedynie psycholo-

gicznie, odrzuca Kant jako utopię, możliwość dojścia do zgodności 

naszego życia emocjonalnego z rozumem praktycznym i jego pra-

wem moralnym. Pogląd, w którym ktoś dopuszcza możliwość takiej 

zgodności, traktuje on jako moralny fanatyzm. O takiej zgodności 

można mówić tylko w przypadku woli świętej, którą możemy przy-

pisać jedynie Bogu. Człowiek nigdy nie będzie wolny od patolo-

gicznych pragnień i inklinacji, które same z siebie nie zgadzają się z 

                                                           
176 Zob. w pracy 1.2. 
177 Tamże, 1.1.3; 1.2.3. 
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prawem moralnym
178

. To co w najlepszym razie możemy osiągnąć, 
to świadomość narzucania nam się srogiego prawa moralnego, czyli 

świadomość bycia związanym obowiązkiem, z którym winna się 
łączyć wola bezwzględnego podporządkowania się temu prawu.  

W ujęciu Arystotelesa człowiek moralnie dobry, kieruje się 
praktyczną mądrością (phronesis) i moralną doskonałością, cnotą 
(sophrosyne, aretai). Mądrość praktyczna, występuje tu zarówno 

w funkcji kognitywnej jak i imperatywnej. Wskazuje ona wnikliwie 

w różnych sytuacjach to, co moralnie słuszne należy uczynić, oraz 

skutecznie zabezpiecza współdziałanie sfery appetywnej w doko-

nywaniu słusznego czynu. Moralna doskonałość jest dyspozycją 
wyrażającą się w uległości wobec zasad rozumu oraz w pozytyw-

nych uczuciach wobec tego, co jest moralnie dobre. To właśnie 

dzięki praktycznej mądrości i moralnej cnocie (arete), człowiek 

może osiągnąć taką integralność w życiu moralnym, dzięki której 

nie naciska go ani nadmiar ani brak pożądań, tak jak by między nimi 

i prawem moralnymi doszło do harmonii
179

. 

Dla Arystotelesa rozum praktyczny obejmuje zarówno rozum 
jak i dążenia, stąd nie uważa on, aby moralna wartość człowieka 

była umniejszona przez ukochanie i radowanie się tym, co moralnie 

słuszne. Normalnie jest rzeczą przyjemną czynienie tego, co słuszne, 

lecz tylko człowiek dobry umie właściwie radować się z dokonywa-

nia takich czynów. Rozpoznaje on bowiem bezpośrednio, dobroć i 
słuszność czynów oraz dostrzega również, że zwykle takie czyny są 
czymś miłym, przyjemnym

180
. W człowieku doskonałym, związek 

szczęścia z tym, co jest szlachetne, nie jest czymś przypadkowym. 

Człowiek taki nie jest zdolny do znalezienia przyjemności wbrew 

                                                           
178 Tamże, 1.2.3; 1.3.1. 
179 EN 1. 13. 1102 b 23-1103 a 3; 3. 5. 1114 b 26-30; 3. 12. 1119 b 3-18; 5. 11. 

1138 b 5-14; 6. 1. 1138b 19-20; 6. 10. 1143 a 8-9; 6. 13. 1145 a 9-11. 
180 EN 10. 7. 1174 b 33. 
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rozumowi181
. Postępowanie zgodne z nakazami cnoty, jest przy-

jemne (...) samo w sobie. Życie ludzi nie potrzebuje wobec tego 

przyjemności jako jakiegoś dodatku, lecz zawiera ową przyjem-
ność w sobie. (...) Nie jest etycznie dzielnym człowiekiem ten, kogo 

nie cieszą czyny piękne; bo i sprawiedliwym nikt nie nazwie kogoś, 
kogo nie cieszą czyny sprawiedliwe”

182
. Arystoteles podkreśla więc, 

że jeśli człowiek posiada tego rodzaju osobowość moralną, która 

drogą jego cnót, prowadzi go by wybierał w sposób właściwy dobre 

czyny, to będzie on również tego typu osobą, która docenia i raduje 

się dokonywaniem tych czynów. Jeśli nie może radować się spełnia-

niem tych czynów, ukazuje przez to, że jest poniżej tego idealnego 

moralnego charakteru. Można więc stwierdzić, że istotą moralnej 

motywacji według Arystotelesa nie jest podporządkowanie się obo-

wiązkom, ponieważ jeśli człowiek traktuje moralnie słuszny czyn 

tylko jako obowiązek, nie dotarł on jeszcze do autentycznego 
ducha moralności183

.  

Wyrzuty sumienia w postaci świadomości złego czynu 

i wstydu z tego powodu, nie są dla Arystotelesa znakami moralnych 

osiągnięć184
. Człowiek taki bowiem posiada moralną świadomość, 

która szczególnie ujawnia się po dokonaniu złego czynu, jednak 

poza tą wewnętrzną świadomością, nie potrafi on kierować postę-
powaniem według praktycznej mądrości, dokonując dobrych czy-

nów. Można twierdzić, że Arystoteles mimo, że wielokrotnie wspo-

mina o sumieniu, powinności czy obowiązku, to jednak nie postawił 

tych pojęć w centrum swej etyki, a to dlatego, że z pozycji mądrości 

praktycznej odwołanie się do sumienia, prawa, obowiązku jest jedy-

                                                           
181 EN 7. 9. 1152 a 3; zob. 10. 4. 1174 a 4-8. 
182 EN 1. 8. 1099 a 13-21.  
183 Zob. EN 2. 3 1104 b 5-1105 a 12; 3. 12. 1119 a 21-b 19. 
184 EN 4. 9 i 6. 10. 
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nie etapem wstępnym w postępowaniu moralnym
185

. Praktyczna 

mądrość kierująca postępowaniem, przekracza sumienie, by efek-

tywnie kierować decyzjami ludzkimi.  

Arystoteles u podstaw swej etyki odwołuje się do pojęcia do-
bra, a nie do pojęcia nakazów186

. Określa to dobro przez odwoła-

nie się do celu czynów, do środków prowadzących do tego celu i 

sposobu rozpoznania i kierowania tym działaniem, czyli do rozumu 

słusznego. Zaznacza on, że z rozumem słusznym mamy do czynie-

nia u człowieka wysoko stojącego (spoudaios). Dzięki jego zdolno-

ści widzenia prawdy w poszczególnych sytuacjach moralnych, staje 

się on wzorem i miarą187
. Człowiek taki odznacza się praktyczną 

mądrością, moralną wrażliwością (aisthesis), posiada wyczucie 

(gnome), by teraz i tutaj rozpoznać to, co jest dobre (to agathon). 
Rozpoznanie dobra w stosunku do norm moralnych, jest w ety-

ce Arystotelesa czymś podstawowym. Moralne zasady nie mają 
takiej rangi i pierwszeństwa jak dobro (to agathon), które jest ich 

podstawą. Ponieważ moralne dobro jest czymś pierwotnym i abso-

lutnym, nie jest możliwe dla Arystotelesa wyprowadzić go deduk-

cyjne z uniwersalnych zasad, jak to czyni Kant w III rozdziale Uza-
sadnienia moralności. Można najwyżej poszukiwać dla tego dobra 

ontologicznych podstaw. Arystoteles wskazuje na nie rozważając 

naturę człowieka jako rozumnego podmiot działania i jednocześnie 

jako istotę społeczną i polityczną.  
Jeśli możliwe jest, jak wynika z etyki Arystotelesa, osiągniecie 

jakiegoś stopnia wewnętrznej integralności, to inaczej, niż chciał 

Kant, trzeba zinterpretować związek między dobrem własnym, czy 
                                                           

185 Na stanowisku takim staje m.in.: R. A. Gauthier, La Morale d’Aristote, trans. 

James J. Walsh i Henry L. Shapiro, Aristotle’s Ethics: Issues and Interpretations, Bel-

mont: Wadsworth 1967, s. 26-27. R. J. Sullivan, The Kantian Critique of Aristotle’s 
Moral Philosoph, „The Review of Metaphysics” 28(1974-75), s. 36. 

186 Por. w pracy 1.2.4. 
187 EN 3. 4. 1113 a 33-34; zob. 2. 6. 1106 b 36-1107 a 1; 6. 5. 1140 b 8-10; 6. 12. 

1144 a 23-32; 6. 13. 1144 b 21-25. 
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nawet utylitarnym a moralnością. Z pozycji Kanta stawia się zarzut, 

że etyka Arystotelesa jest teorią pewnej formy egoizmu, czyli tech-

niką zdobywania dobra dla mnie, czy szczęścia. W tej interpretacji 

zasady roztropności, nie są normami moralnymi, ale zasadami hipo-

tetycznymi, uzależnionymi od dóbr utylitarnych, instrumentalnych.  

Wobec tego zarzutu trzeba przypomnieć, co w pracy było już 
analizowane, że Arystoteles rozróżnia między dobrem godziwym 

a dobrem użytecznym. To właśnie rozróżnieniem czynów we-

wnętrznie dobrych i czynności wytwarzających dobra użyteczne, 

rozpoczyna on swoje podstawowe dzieło. Dość jasno rozróżnia on 

postępowanie (praxis) od wytwarzania czegoś (poiesis). Wytwarza-

nie jest tylko warunkowo i hipotetycznie czymś dobrym. Postępo-

wanie natomiast posiada wewnętrzną dobroć w sobie. Czyny, które 

tłumaczą się przez swój cel i wzór, konstytuują moralne dobre życie. 

Nie można ich traktować instrumentalnie, ponieważ, tak jak dobry 

charakter nie jest czymś zewnętrznym wobec osoby, również i one 

nie są czymś zewnętrznym wobec życia moralnego,. „Kiedy czło-

wiek osiąga integralność jako owoc praktycznej doskonałości, wtedy 

nie ma rozróżnienia między tym, co jest moralnie dobre, a tym, co 

jest jego najlepszą korzyścią”188
. Rozróżnienie takie zachodzi tylko 

w człowieku wewnętrznego konfliktu, który to konflikt implikuje 

walkę różnych dóbr. W człowieku dzielnym, cnotliwym, jego dobro, 

nie jest w konflikcie z dobrem społecznym. Działa on sprawiedliwie 

wobec drugich i jednocześnie to działanie daje mu szczęście.  

Istotą obowiązku w ujęciu Arystotelesa, w odróżnieniu od Kan-

ta, nie jest konfliktowość, zwalczanie czy przeciwstawianie się natu-

ralnemu dobru. Jeśli osoba jest autentycznie dobra, powinność od-

zwierciedla jedynie jego racjonalne pragnienia, bez odniesienia się 
do negatywnej strony jego charakteru, zawartego w potencjalnie 

złych pożądaniach.  

                                                           
188 Sullivan, The Kantian Critique of Aristotle’s Moral Philosophy, jw., s. 43. 
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Z pozycji człowieka dzielnego, moralnie dobrego, czy odwrot-

nie człowieka konfliktu, inaczej traktuje się sferę appetywną w 
moralnym wychowaniu człowieku. Arystoteles poucza, że czło-

wiek od dzieciństwa ma być wychowywany, aby czuł, czym jest 

przyjemność i ból jako rzeczy właściwe jego naturze
189

. Kant nato-

miast staje na stanowisku, że dzieci, by być posłusznym głosowi 

czystego rozumu, winny być uczone jak ignorować swoje pragnie-

nia. Doktryna Arystotelesa o phronesis aisthesis wskazuje, że dobry 

człowiek, może posiadać wrażliwe czucie tego, co dobre, a więc 

może włączyć również emocje w wybieranie i realizowanie dobra. 

Przez czyny cnotliwe nie niszczymy wrażliwość sfery emocjonalnej, 

ale dokonujemy harmonijne jej włączenia w moralność. 
Można zapytać, dlaczego Kant odrzucił w swej etyce możli-

wość, że przynajmniej niektórym ludziom uda się osiągnąć status 

praktycznej doskonałości i uda się zmniejszyć ów wewnętrzny kon-

flikt imperatywu skierowanego przeciw nam i zmuszającego do 

działania dla obowiązku.  

Kant próbował zmniejszyć to wewnętrzne rozdarcie 

w człowieku, chcąc przeformułować koncepcję heteronomii 

w funkcjonowaniu woli w swej drugiej Krytyce. Można się tam 

dopatrzyć zmiany punktu widzenia odnośnie związku rozumu i po-

żądania i przypisania emocjom coraz to większej roli w moralnej 

motywacji
190

. Niewiele to jednak zbliżyło go do Arystotelesowego 

ideału człowieka względnie zintegrowanego wewnętrznie. Podsta-

wowy powód trudności w tym względzie możemy – zdaniem R. J. 

                                                           
189 EN 2. 3. 1104 b 9-12. 
190 Wśród krytyków Kanta np. John R. Silber twierdzi,(The Ethical Significance of 

Kant’s Religion w: I. Kant, Religion within the Limits of Reason Alone, trans. By Greene 

and Hudson, New York 1960 s. Lxxxvi), że Kant miał trudności w przedstawieniu związ-

ku między przyjemnością i pożądaniem a wolą. Nie był on pewny roli przyjemności w 

moralnej determinacji woli. Widoczne jest to w tym, że z jednej strony przyjmuje, to znów 

odrzuca moralną satysfakcję, która jest jakimś rodzajem przyjemności, jako motyw dla 

woli.  
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Sullivana – znaleźć w jego pracy: Religia w obrębie samego rozu-
mu. Wyraża on tam swoją wiarę, że cały rodzaj ludzki cierpi z po-

wodu radykalnej, wrodzonej i nie dającej się wykorzenić skłonności 

do złego
191

. Mimo, że nie mamy wytłumaczenia dla tej skłonności, 

to jednak codzienne doświadczenie ujawnia, że człowiek jest pod jej 

wpływem. Skłonność ta zmierza do tego, by przyjemność była naj-

wyższym dobrem i by całe nasze praktyczne działanie było jej pod-

porządkowane. To właśnie dzięki rozumowi i wolności, podporząd-

kowując się prawu, możemy efektywnie przeciwstawić się tej 

skłonności, lecz nie możemy przez to zmienić naszej natury, w 

której stale wpisana jest powyższa tendencja do zła. Z tego powodu, 

nie można żywić nadziei, że uda nam się w naszym moralnym życiu 

dojść do integralności, w której przyciszyłby się konflikt między 

obowiązkiem a przyjemnością.  
Można pytać, skąd Kant przyjął tę radykalną teorie nieprze-

zwyciężonego grzechu pierworodnego ludzkiej natury. Nie mógł się 
odwołać do Objawienia, choć możemy się domyślać wpływu nauki 

o grzechu pierworodnym. Mógł odwołać się bądź do czystego po-

znania sfery noumenalnej, bądź do wiedzy empirycznej. Trudno 

jednak, mając na względzie jego Krytykę czystego rozumu, zaakcep-

tować, występujące w jego Religii... empiryczne uprawomocnienie 

nauki o radykalnej, skłonności ludzkiej natury do złego. Kant, przy-

pisując empirycznej wiedzy znamię konieczności i uniwersalności, 

występuje w tej ostatniej pracy przeciw sobie. Być może dążył do 

zgodności między swoją filozofią moralności a myślą chrześcijań-
ską, gdyż sam twierdził, że jego nauka o deprawacji natury ludzkiej, 

zgadza się z tym co mówi Biblia o źródłach i początkach zła. 

„Główny powód, dla którego Kant tak mocno zaakcentował pojęcie 

obowiązku – stwierdza R. J. Sullivan – znajduje się poza jego filo-

zofią moralną, a mianowicie jest on wyjęty z przedfilozoficznej 

                                                           
191 Zob. w pracy 2.3.1. 
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chrześcijańskiej ontologii”
192

. Dlatego też jego krytycyzm, skiero-

wany przeciw Arystotelesa błędom we właściwym zaakcentowaniu 

obowiązku w jego teorii moralności, może być potraktowany nie 

tyle jako nieadekwatność jego etyki jako teorii filozoficznej, lecz 

jako wskazanie, że teoria ta jest niewystarczająca dla oddania Pau-

lińsko-Augustyńsko-Luterańskiej tradycji myślenia chrześcijańskie-

go
193

.  
Dziś pod wpływem sceptycyzmu w możliwość osiągnięcia 

prawdy, a tym bardziej w możliwość w osiągnięcia moralnej dobro-

ci, doktryna Kanta jest akceptowana zarówno przez chrześcijan jako 

doktryna o człowieku niepoprawnym grzeszniku, którego tylko Bóg 

może uratować, jak i przez innych współczesnych ludzi, którzy nie-

jako z obserwacji dzisiejszego świata dostrzegają, że Kant ma racje, 

ukazując, że człowiek jest moralnie słaby. Z pozycji takiej mental-

ności, teoria Arystotelesa i jego przekonanie, że człowiek własnym 

wysiłkiem może zmierzać ku dobru i osiągnąć najwyższe dobro, jest 

zbyt optymistyczna, aby była przyjęta. Nie jest to jednak dowód na 

jej błędność, ale tylko tyle, że Kant bardziej wyraża dzisiejszą po-

wszechną świadomość moralną, czyli bardziej płynie z prądem, niż 
czyni to Arystoteles.  

4.3.2. Ja miłujące a ja pyszne i pożądliwe w osobie 

Mimo, że myśliciele uprawiający fenomenologię, koncentrują 
się w etyce głównie na poznaniu i opisie wartości, to jednak nie brak 

u nich analiz dotyczących podmiotu moralności. Analizy te szcze-

gólnie są nam tu przydatne, albowiem rzucają one światło na kwe-

stię stawiania się człowieka. Choć nie są to analizy wprost metafi-

zyczne, to jednak jako wypowiedzi z ontologii materialnej, odsłania-

ją pewne warstwy w podmiocie moralności czy osobie i z tego 

                                                           
192 Sullivan, The Kantian Critique of Aristotle’s Moral Philosophy, jw., s. 42. 
193 Tamże, s. 42. 
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względu pozwalają również odnieść się do kwestii: czy etykę należy 

rozumieć jako teorie wewnętrznego konfliktu w człowieku, czy też 
jako teorię stawania się osoby?  

Jeśli w etyce Kanta kategoryczny imperatyw ujawniał jedno-

cześnie nieprzezwyciężalny konflikt w człowieku, to wydaje się, że 

pod wpływem krytyki formalizmu i legalizmu przez fenomenolo-

gów, ów konflikt staje się mniejszy. W etyce aksjologicznej uspra-

wiedliwione jest bowiem motywowanie się wartościami oraz 

uczestnictwo w tym motywowaniu naszej sfery emocjonalnej, w 

postaci choćby afektywnej odpowiedź na wartość. Powinność w tej 

etyce rodzi się z przeżycia wartości. W celu poznania, a tym bardziej 

dania adekwatnej odpowiedzi na wartość muszą być spełnione w 

podmiocie pewne warunki. 

Dietrich von Hildebrand analizował te warunki już w swej pra-

cy habilitacyjnej. Badał on związek między odpowiednim statusem 
moralnym osoby, a poznaniem wartości i postępowaniem moral-

nym. Interesujące w tym względzie są tu dla nas jego analizy odno-

śnie „ja miłującego” czy jego przeciwieństwa w osobie „ja pysznego 

i pożądliwego” oraz wypowiedzi dotyczące cnót czy też ich przeci-

wieństwa czyli wad
194

. 

Biorąc pod uwagę jakościowe pokrewieństwo (qualitative affi-
nity) pewnych postaw moralnych w osobie, czy też jakościowe ich 

wykluczanie się (qualitative exclusiveness), Hildebrand wyróżnia 

negatywne i pozytywne centrum w osobie
195

. Pewne nabyte przez 

osobę postawy, przez swoje powinowactwo czy pokrewieństwo, 

mogą się przyjaźnie w osobie obok siebie grupować, warunkując 
                                                           

194 D. von Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, cz. III, Die ver-
schiedenen moralischen Zentren, s. 145nn; Tenże, Christian Ethics, rozdz. 31: Centres of 
Morality and Immorality, s. 408nn; Tenże, Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec 
wartości, Poznań 1984; zob. opracowania: J. Gorczyca, Dietricha von Hildebranda kon-
cepcja poznania wartości moralnych, w: AC 19(1987), s. 427-439; T. Biesaga, Dietricha 
von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, jw. s. 127-135. 

195 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 411, 412. 
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pozytywne odniesienie do świata wartości. Inne postawy, przez ich 

jakościową niezgodność (qualitative incompatibility) z postawami 

pozytywnymi, mogą się grupować osobno, warunkując negatywne 

odniesienie do wartości. Dla przykładu takie postawy pozytywne jak 

pokora, prawość, sprawiedliwość, skrucha, miłość itp. mogą współ-

istnieć ze sobą w osobie, tworząc jakościowe, pozytywne centrum; 

inne jak pycha, pożądliwość, chęć zemsty, zazdrość, nienawiść itp. 

tworzą ze sobą negatywne centrum osoby. „Istnieje głębokie, jako-

ściowe pokrewieństwo (qualitative affinity) – pisze Hildebrand – 

między miłością, pokorą, prawością, sprawiedliwością, wielkodusz-

nością i wszystkimi innymi cnotami (all other virtues), tak samo jak 

między aktem skruchy, przebaczenia, wdzięczności za otrzymane 

dobrodziejstwa, oburzenia na moralne zło oraz każdym aktem woli, 

który dostosowuje się do autentycznie moralnie doniosłej warto-

ści”
196

. Ta właśnie jakościowa jedność (qualitative unity) postaw w 

osobie, tworzy pewne jakościowo zjednoczone „ego” (a qualitative-
ly unified „ego”), które ciągle jest aktualizowane przy odnoszeniu 

się do wartości i podejmowaniu czynów
197

.  

To pozytywne jakościowe ego, nazywa Hildebrand prawym-

pokornym-miłującym centrum w osobie (reverent-humble-loving 
center), albo krócej – „ja miłującym”, czy też „ja szukającym warto-

ści (das wertsuchende Ich)198
. Negatywne postawy wobec wartości, 

tworzą dwa odmienne od siebie ośrodki w osobie, którymi są pycha 

i pożądliwość (pride, concupiscence), albo „ja pyszne” i „ja pożą-
dliwe”

199
.  

Te trzy, a biorąc pod uwagę wzajemne wykluczanie się, to dwa 

przeciwstawne ośrodki w osobie nie są jej dane wraz z jej bytem 

                                                           
196 Tamże, s. 412. 
197 Tamże, s. 413. 
198 Tamże, s. 412; Tenże, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, jw., s. 151nn. 
199 Tenże, Christian Ethics, jw., s.. 412; zob.. rozdz. 34:Concupiscence, rozdz. 35: 

Pride, ss. 431nn. 
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(imago Dei), lecz są nabyte przez osobę w postępowaniu moralnym 

(similitudo Dei). „Nie wskazują one na jakiejś konstytutywne ele-

menty osoby, lecz tylko na jakościową jedność podstawowych po-

staw, z których wiele innych postaw pochodzi”
200

. D. v. Hildebrand 

odcina się od pewnego dualizmu ontycznego dobra i zła w osobie, 

twierdząc, że „w przeciwstawieniu prawego-pokornego-miłującego 

centrum pysze i pożądliwości, w żadnym wypadku nie umieszcza-

my tych trzech centrów na tym samym ontologicznym poziomie; 

gdyż pozytywne centrum, przynależy do prawdziwego sensu i rai-
son d’etre człowieka, negatywne jest wypaczeniem (perversions), 
charakterystycznym dla upadłego człowieka, tzn. człowieka znanego 

nam doświadczenia”
201

. 

W zależności od tego jakie wytworzą się w osobie formy 

współistnienia tych przeciwstawnych sobie postaw, takie przybiera 

ona odniesienie do świata wartości. Jeżeli prawe-pokorne-miłujace 

centrum, wyciszając pychę i pożądliwość, odniesie „zwycięstwo” w 

osobie, co jest charakterystyczne dla człowieka świętego, to wtedy 

zmniejsza się rozdarcie wewnątrz osoby, jak również dystans mię-
dzy osobą a wartościami. Gdy „zwycięża” pycha i pożądliwość, 
wyciszają przychylne wartościom centrum osobowe, zwiększa się 
konflikt wewnątrz osoby i konflikt ze światem wartości

202
. Ujawnia 

się to szczególnie w przypadku człowieka satanicznie pysznego lub 

brutalnie pożądliwego
203

. Oprócz tych wzajemnie znoszących się 
centrów w osobie, mogą się w niej tworzyć różne formy współwy-

stępowania, czy kompromisu między oboma grupami postaw. Rów-

nież one deformują poznawcze i praktyczne odniesienie do warto-

ści
204

. 

                                                           
200 Tamże, s. 413. 
201 Tamże, s. 423. 
202 Tamże. 
203 Biesaga, Dietricha von Hildebranda...., jw., s. 129. 
204 Zob. zagadnienie ślepoty na wartość, pseudonormy, w pracy: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4. 
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W kwestii integracji podmiotu moralnego, ważne jest to, że 

wymienione „współpracujące ze sobą” grupy postaw w osobie, a 

tym bardziej jej cnoty
205

 tworzą drugą naturę człowieka (second 
nature)206

. Umożliwiają one właściwą odpowiedź na wartość i w 

oparciu o nią właściwe postępowanie. Człowieka zdominowanego 

sataniczną pychą (satanic pride) drażnią wszelkie wartości, a szcze-

gólnie te, które hierarchicznie są wyżej postawione. Im są one wyż-
sze, tym stają się one dla niego (dla jego pychy) większym zagroże-

niem. Człowiek pyszny przez swą postawę zwierzchnictwa 

(lordship) czy despotyzmu, chce te wartości zdetronizować (dethro-
ne). Jego nienawiść kieruje się przede wszystkim do wartości wyż-
szych, wartości moralnych i religijnych

207
. Podobnie dzieje się 

w przypadku człowieka opanowanego brutalną, można powiedzieć 
zwierzęcą namiętnością (brutal, concupiscent man), u którego „zde-

terminowanie” dążeniem do przyjemności ujawnia się albo obojęt-
nością (indifference), albo mocniej – buntem i wrogością (hostility) 
wobec wartości moralnie doniosłych. Okazuje się więc, że ów we-

wnętrzny konflikt, między „ja pysznym i pożądliwym” a wezwa-

niem wartości jest tym większy, im bardziej osoba jest ogarnięta, czy 

przeniknięta pychą i pożądliwością, im głębiej postawy te zwycięży-

ły w osobie nad „ja prawym-pokornym-miłujacym”. Konflikt ten się 
zmniejsza, jeśli ja miłujące, cnotliwe staje się w osobie czymś za-

sadniczym. Jesteśmy wtedy dysponowani do samodarowania się 
poznawanym wartościom. Wartości przeżywane w poznaniu i w 

odpowiedziach na wartość, w tym również w odpowiedziach afek-

tywnych (affective value response, affektive Wertantwort), jawią się 
wtedy w całej swej atrakcyjności i pociągają nas swym pięknem i 

bogactwem.  

                                                           
205 Zob. Hildebrand, Christian Ethics, jw., rozdz. 27: The sphere of virtues, s. 357-

378. 
206 Tamże, s. 362. 
207 Tamże, s. 442. 
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Uwidacznia się to jeszcze bardziej, gdy przywołamy inne ana-

lizowane przez Hildebranda struktury osoby, takie jak podstawowa 

intencja (Grundintention), zasadnicza postawa, (Grundhaltung, 
Grundstellung) ponadaktualna odpowiedź na wartość (überaktuelle 
Wertantwort), czy też cnota (Tugend)208

. Cnota różni się, jego zda-

niem, od zajmowanej aktualnie postawy, słusznej reakcji czy odpo-

wiedzi na wartość. Pod pojęciem cnoty rozumiemy – pisze on – 

„jakość charakteru osoby – jakość, która jest w pełni zaktualizowana 

w danej osobie i która może manifestować siebie samą w zewnętrz-

nych wyrazach danego zachowania”
209

. Postawa (attitudes) tym się 
różni od cnoty, że jest ona ograniczona do tego, co świadomie do-

świadczamy. Cnota natomiast, przez to, że nie jest tylko chwilową 
ale generalną postawą, jest tym, co istnieje w głębi naszej duszy (in 
a deeper stratum of the person). Można ją określić jako generalną, 
ponadkatualną postawę (general, superactual attitudes) wobec po-

szczególnych rodzajów dóbr, czy szerzej wobec dobra w ogóle. Dla 

zdobycia cnoty nie jest wystarczające posiadanie dobrej woli, czy 

dobrej intencji, lecz konieczne jest świadome zdobycie pewnego 

nabytego standardu osobowego, który możemy osiągnąć gdy „gene-

ralna ponadaktualna odpowiedź na wartość zwycięsko ukształtowała 

w pewien sposób naszą osobowość, tj. w specyficzny sposób ufor-
mowała naturę naszej osoby”210

. Taka cnota, jako fundamentalna 

ponadaktualna odpowiedź, rzutuje na odnoszenie się do całej sfery 

wartości moralnych, do osób, świata i Boga.  

Człowiek cnotliwy, tę drugą naturę (second nature) nie na-

bywa mechanicznie, przez powtarzanie czynów, niemniej praktyka, 

którą podkreślał Arystoteles, odgrywa tu – zdaniem Hildebranda – 

                                                           
208 Hildebrand, Sittlichkeit und ethische Werterkenntnis, jw. s. 112nn; Tenże, Ethik, 

jw., s. 231nn, 369nn; Tenże, Moralia, jw., s. 21nn, 68nn; Tenże, Das Wesen der Liebe, 
jw., s. 33nn. 

209 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 357. 
210 Tamże, s. 362. 
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dość ważną rolę. Niezależnie od różnicy w ujęciu cnót, ujawnia się 
ich rola w tym, że wewnętrzny konflikt w człowieku, czy też kon-

flikt między nim a wartościami, który Kant najbardziej wyraził w 

koncepcji imperatywu kategorycznego, jest łagodzony i przezwycię-
żany przez nabycie właściwych postaw, tak że odpowiedź na war-

tość i działanie według wartości zachodzi w wewnętrznej harmonii 

w człowieku. Przeżywanie przez takiego człowieka nakazów, skie-

rowanych przeciw jego subiektywnym pragnieniom, ujawnia jedy-

nie niedoskonałość osoby. Osoba, której charakter ukształtowały 

cnoty, ja miłujące, idzie za wezwaniem wartości nie wbrew sobie, 

ale zgodnie ze sobą, z samooddaniem i porzuceniem siebie dla war-

tości. Fenomenolodzy u podstaw poznania i postępowania moralne-

go, zaakcentowali więc jako konieczną zgodność (adequatio cordis 
ad valorem), którą odrzucił Kant, naszych świadomych, intencjonal-

nych przeżyć emocjonalnych z wartościami
211

. Powyższe stanowi-

sko potwierdza, to co ujawniono przy konfrontacji etyki Kanta i 

Arystotelesa, że w moralności nie tylko chodzi o silną wolę, która 

będzie wierna prawu moralnemu i jego imperatywom, ale o to aby 

nasze serce, afektywne i wolitywne odpowiedzi na wartość współ-

grały z wartościami. W tym ujęciu możemy mówić że człowiek taki, 

nie tylko chce miłować, ale miłuje, nie tylko chce postępować mo-

ralnie, ale całym sercem, całą swoją cnotliwą naturą przylgnął do 

tego co dobre.  

Rola cnoty jest tu szczególna. Pewne ogólne poznanie dobroci 

moralnej jest niezbędnym warunkiem dla zdobywania cnoty, ale 

„czucie wartości nie będzie możliwe bez posiadania odpowiedniej 

cnoty (im doskonalsza będzie cnota, tym głębsze będzie czucie war-

tości)”
212

. W przypadku posiadania cnoty, poznanie wartości nabiera 

                                                           
211 Zob. D. v. Hildebrand, Serce, tłum. J. Kożbiał, Poznań 1985, Hipertrofia i atro-

fia serca, s. 75nn. 
212 Gorczyca, Dietricha von Hildebranda koncepcja poznania wartości moralnych, 

jw., s. 437. 



287 

nowego charakteru, staje się wtedy nie tylko warunkiem niezbęd-

nym, ale i wystarczającym dobrego działania
213

. Dzieje się tak dla-

tego, że cnota umożliwia głębokie czucie wartości, głęboką od-

powiedź na wartość i działanie według tych świadomych, osobo-

wych przeżyć. 
 

4.3.3. Ja emocjonalne a ja sprawcze i spełnianie się  
 osoby 

W aprioryzmie emocjonalnym fenomenologów, życie moralne 

osoby rozgrywało się w sferze przeżyć emocjonalnych. Prawidłowa, 

adekwatna, afektywna odpowiedź na wartość, czyli afirmacja tego, 

co doznane emocjonalnie, była dowodem właściwego życia moral-

nego. W stosunku do etyki Kanta, został zniwelowany konflikt mię-
dzy sferą emocjonalną, a moralnością człowieka. Realizacja moral-

ności, to nie przeciwstawianie się uczuciom w imię kategorycznego 

imperatywu, ale właśnie uzgadnianie sfery emocjonalnej, aby 

współpłynęła z przeżywanymi wartościami. To uzgodnienie sfery 

emocjonalnej z wartościami doprowadziło jednak do likwidacji 

powinności.  

K. Wojtyła, odwołując się do tradycji arystotelesowsko-tomi-

stycznej zauważył, że w obu tych ujęciach, pominięto związek mo-
ralności z czynem. „Również doświadczenie przemawia za tym – 

pisze Wojtyła – że wartość moralna urzeczywistnia się w czynie, 

wewnątrz tej dynamicznej struktury, jaką czyn posiada jako actus 
personae. Niejako osadza się ona w osobie, zakorzenia się w niej i 

staje się jej własną jakością”214
. 

Etyka nie może pominąć tej perspektywy, w której chodzi o to, 

aby ująć moralność jako realizowanie się osoby w czynie. Spełniając 
                                                           

213 Tamże. 
214 K. Wojtyła, Problem teorii moralności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, 

t. III, jw., s. 227. 
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czyn, osoba zarazem realizuje samą siebie. „Każdy z nas jest tym, 

kim stał się poprzez swoje czyny. W szczególności działania mogące 

być moralnie dobre lub złe, czynią dobrym lub złym człowieka, 

który je dokonuje, ponieważ ich wartość moralna pozostaje w oso-

bie. Fundament etyki – pisze za K. Wojtyłą R. Buttiglione – znajduje 

się zatem w antropologii, która pojmuje człowieka jako podmiot 

odpowiedzialny za swoje czyny i realizujący poprzez nie samego 
siebie”215

. 

K. Wojtyła uważa, że nie można pominąć kapitalnego odkrycia 

św. Tomasza w jego nauce o czynie, że każdy czyn (actus humanus) 
posiada równocześnie profil przechodni (transiens) i nieprzechodni 

(immanens)216
. Każde nasze działanie wytwarza coś jako skutek 

zewnętrzny; jednocześnie ten sam czyn posiada skutek nieprze-

chodni, pozostający w podmiocie. Ten pierwszy ubogaca świat, ten 

drugi ubogaca, doskonali osobę. Z tej perspektywy możemy stwier-

dzić, że „dobrem moralnym jest to, przez co człowiek jako osoba 
jest dobry (jest dobrą osobą) – a złem moralnym to, przez co 

człowiek jako osoba jest zły (jest złą osobą). Takie sformułowanie 

można by – pisze Wojtyła – uznać za podstawowe twierdzenie per-

sonalizmu w etyce”
217

. To właśnie z pozycji udziału osoby w czynie, 

czyli jej sprawczości i spełniania się osoby poprzez czyn, dokonuje 

on krytyki etyki i antropologii fenomenologów. 

Z punktu widzenia sprawczości osoby, która dokonuje dobra 

lub zła uznał on etykę przeżywania wartości za niewystarczającą. 
Stało się tak dlatego, że M. Scheler w swym emocjonalizmie ode-

rwał przeżycie wartości od ich podłoża, jakim jest czyn i sprawca 

czynu – osoba. Nie odróżnił on wyraźnie sfery poznawczej, emo-

                                                           
215 R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin 1996, s. 218. 
216 K. Wojtyła, Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański, w: Tenże, 

Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Człowiek i moralność, t. IV, Lublin 1994, 

s. 470. 
217 Wojtyła, Problem teorii moralności, jw., s. 235.  
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tywnej od sfery wolitywnej, wyrażającej się w przeżyciu „mogę nie 

muszę”218
. Nie potrafił on ująć struktury chcenia, dążenia do bycia 

dobrym, przez realizację zamierzonego dobra. W jego etyce „osoba 

daje się porwać wartościom, bywa przez nie pochłonięta, oddaje się 
im. Wszystkie te przeżycia niejako udzielają się woli, ona zaś bier-

nie im się poddaje, „odbiera” je, idzie za nimi”
219

.  

Już D. v. Hildebrand w stosunku do M. Schelera idzie w tym 

względzie o krok dalej, mówiąc o wolności towarzyszącej i sank-

cjonującej (cooperative freedom)220
 emocjonalną odpowiedź na 

wartość i na dobra dla osoby. Wojtyła podkreśla jednak, że w spraw-

czości osoby, nie chodzi tylko o zgadzanie się z tym, co emocjonal-

nie doznajemy, ale o dążenie woli, która poprzez czyn zmierza do 

realizacji dobra. Intencjonalne odczucie wartości, może być ukie-

runkowaniem woli, ale nie jest jej sprawstwem. 

M. Scheler, ujmując wartość w intencjonalnym, emocjonalnym 

odczuciu, doświadczeniu „chcę być dobry” zarzucał faryzeizm. 

Czynił to dlatego, że „chcieć być dobrym” rozumiał zawsze jako 

„chcieć odczuwać, że się jest dobrym”
221

. Nie mógł on więc 

wprowadzić kategorii sprawstwa i spełniania się osoby. Nie mógł on 

też postawić doskonałości moralnej osoby jako celu działań. Tym-

czasem „sprawczość osoby nie wyraża się w przeżyciu wartości jako 

celu urzeczywistnianego, lecz na urzeczywistnianiu wartości dla 

celu zamierzonego przez osobę”222
.  

                                                           
218 K. Wojtyła, Akt i przeżycie etyczne, w: Wykłady lubelskie, jw., s. 50nn. zob. J. 

Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, 
Kraków 1994, s. 79. Rozróżnienie koncepcji woli u D. v. Hildebranda a u św. Tomasza 

zob. T. Wojtarowicz, Dietricha von Hildebranda koncepcja miłości oblubieńczej, Lublin 

1982, s. 29nn (praca doktorska). 
219 Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach 

systemu Maksa Schelera, jw., s. 71. 
220 Hildebrand, Christian Ethics, jw., s. 316nn. 
221 Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach 

systemu Maksa Schelera, jw., s. 65. 
222 Tamże, s. 74. 
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Dla K. Wojtyły osoba nie jest tak jak dla M. Schelera sumą ak-

tów przeżywanych, lecz bytem substancjalnym, przyczyną sprawczą 
dobra i zła moralnego. Osoba powinna chcieć swego dobra praw-

dziwego, swej moralnej doskonałości. Chcenie dobra, nie jest bier-

nym, emocjonalnym doznawaniem, lecz postawieniem pewnych 

wartości jako celów naszego działania. Intencjonalne, emocjonalne 

przeżywanie wartości ukierunkowuje naszą sprawczość, ale wola i 

jej sprawczość nie redukuje się do tego biernego doznania. „Osoba 

w chceniu stawia sobie wartości jako cele, to znaczy, że pozostaje 

do nich w sprawczym stosunku”
223

. Przez to sprawstwo, spełnienie 

czynu, spełnia siebie, staje się osobą dobrą lub złą. 
Spełnieniu się osoby poświęca K. Wojtyła wiele miejsca 

w swoich pracach
224

. Wiąże on spełnianie czynu ze spełnianiem się 
osoby. Wyrażenie „spełniać czyń” wskazuje – pisze Wojtyła – na 

dążenie od tego, co nie jest pełne, ku jakiejś sobie właściwej peł-

ni”
225

. Odsłania ono naszą przygodność226
 i autoteleologię osoby. W 

przeżyciu bowiem swej niepełności rodzi się cel, spełnienia siebie, 

czyli samospełnienia. Nie jest to element zamknięcia się człowieka 

w sobie, ale wprost przeciwnie otwarcia. 

Dążenie do spełnienia siebie odsłania to, że moralność rozgry-

wa się na linii naszej autoteleologii. Jesteśmy bytem przygodnym, 

niepełnym, Podmiot rozpoznając to konstytuuje cel. Nasz dramat 

rozgrywa się pomiędzy spełnieniem i nie-spełnieniem osoby. Przez 

samostanowienie o sobie i odniesienie do prawdy o sobie przez sąd 

sumienia, realizuje się autoteleologia osoby. W tym bowiem ukła-

                                                           
223 Tamże, s. 71. 
224 Wojtyła, Osoba i czyn, rozdz. IV: Samostanowienie a spełnienie; Tenże, Osoba: 

podmiot i wspólnota, w: Osoba i czyn, jw., Spełnienie a transcendencja, s. 387nn; Tenże, 

Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, w: Osoba i czyn, jw., s. 

484nn.. 
225 Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, jw., s. 387. 
226 Zob. T. Styczeń, Prawda o człowieku a etyka, RF 30(1092) z. 2, paragr. 4: 

Prawda o przygodności człowieka – kamieniem węgielnym antropologii i etyki, s. 56nn. 
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dzie (samopanowania, samoposiadania czyli samostanowienia) ja 

staje się przedmiotem dla siebie samego – przedmiotem woli jako 

władzy stanowiącego podmiotu. I otóż w tej właśnie relacji zawiera 

się jakby nucleus autoteleologii człowieka”
227

.  

To właśnie w transcendencji pionowej w odróżnieniu od 

transcendencji poziomej, horyzontalnej, konstytuuje się autoteleolo-

gia, którą możemy wyrazić w sformułowaniu „chcę być dobrym”. 

Dzięki tej transcendencji pionowej nasze ja ujawnia swoją nadrzęd-

ność wobec tego, co dzieje się w człowieku, wobec jego dynami-

zmów, a nawet wobec przedmiotów chcenia. Tej perspektywy nie 

dostrzeżono w fenomenologii, znając jedynie doświadczenie „chcę 
dobra”. W tym układzie wartość moralna nie mogła być celem, lecz 

jedynie mogła ukazać się na barkach realizacji innych wartości 

przedmiotowych. Tymczasem te dwie rzeczywistości są różne. 

„Chcieć jakiegoś dobra i chcieć być dobrym – to dwie rzeczywisto-

ści dynamiczne o rożnej głębi w podmiocie „człowiek”. Są to aktua-

lizacje woli w rożny sposób spójne z tym podmiotem. Wszak w 

chceniu jakiegokolwiek dobra, ludzkie „ja” wychodzi ku warto-

ściowemu przedmiotowi, kiedy zaś chce być dobrym – wówczas to 

samo podmiotowe „ja” jakby nadaje wartość sobie. Nie jest to tylko 

wyjście ku wartości jako ku przedmiotowi, ale wartościotwórcze 

uprzedmiotowienie własnego podmiotu, w tym sensie musimy przy-

jąć swoistą teleologię moralności”
228

. W tym ujęciu osoba powinna 

chcieć swego dobra prawdziwego, swej moralnej doskonałości. 

Stawia sobie ona wartości jako cele i pozostaje do nich w spraw-

czym stosunku
229

. To właśnie w rzeczywistości „chcę być dobry” 

zawiera się powinnościowe skierowanie do wartości przedmiotowej. 

                                                           
227 Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, jw., s. 484. 
228 Wojtyła, Problem teorii moralności, jw., s. 238. 
229 Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej..., jw. s. 71. 
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Jest to skierowanie do spełnienia siebie w czynie do osiągnięcia celu 

właściwego człowiekowi jako osobie
230

. 

W transcendencji pionowej, w której konstytuuje się autoteleo-

logia siebie, występuje wyraźne odniesienie do prawdy o sobie, do 

sądu swego sumienia. Odniesienie to akcentuje kategoryczność po-

winności. Imperatyw ten nie jest skierowany, tak jak u Kanta, prze-

ciwko naturalnym tendencjom bytu ludzkiego, czy przeciw sferze 

emocjonalnej w człowieku. To jednak on jako norma, a nie cel, kon-

stytuuje moralność. 
Wola jest zdolna samoposiadać siebie, samopanować sobie 

czyli stanowić o sobie. To właśnie włączenie tego, co dzieje się w 

osobie, integracja różnych jej sfer i zdolność samoposiadania siebie, 

nie czynią z nas walki żywiołów, ale byt, który siebie spełnia. Inte-
gracja, to „urzeczywistnienie i manifestowanie się całości i jedno-
ści na podłożu pewnej złożoności”

231
. To, co pochodzi w człowieku 

z natury, nie jest wrogiem tego, co pochodzi z wolności. To, co im-

manentne nie znosi tego, co transcendetne. Actus humanus jest zara-

zem actus hominis. „Sprawczość osoby w stosunku do aktu realizuje 

się przez włączenie w nią dynamizmów cielesnych i emocjonal-

nych, a nie przy ich zniesienie”
232

. „To Kant uznał, że to co pasywne 

w człowieku, co czyni go przedmiotem poruszeń niezależnych od 

czystego rozumu, nie jest autentycznie ludzkie”
233

. Wojtyła staje na 

stanowisku „integracji natury i osoby, dynamizmów wrodzonych i 

wolności”
234

. Natura wzięta metafizycznie nie jest przeszkodą wol-

ności. Jest ona realną podstawą całego dynamizmu człowieka. Mi-

mo, że czym innym jest to, „co dzieje się w człowieku”, a czym 

                                                           
230 Wojtyła, Problem teorii moralności, jw., s. 238, 240. 
231 Wojtyła, Osoba i czyn, jw., s. 202; zob. H. Piluś, Człowiek w posoborowym neo-

tomizmie polskim, Wrocław-Łódź 1990, s. 285. 
232 Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, jw., s. 200. 
233 Tamże. 
234 Tamże, s. 202. 
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innym to, że „człowiek działa”, to jednak natura nie wyklucza oso-

by, czy też odwrotnie osoba – natury. Zgodnie z klasycznym ada-

gium operari sequitur esse, działanie człowieka przyczynowo zale-

ży od istnienia. To właśnie poprzez naturę realizuje się spójność 
między istnieniem a działaniem. Natura i osoba to dwa aspekty 

człowieka Nasze ja jest jednocześnie immanentne w tej naturze i 
zarazem transcenduje ją, nadając tym dynamizmom charakter 

osobowy.  

Trzy dynamizmy w osobie: dynamizm wegetatywny, związany 

z funkcjonowaniem ciała, dynamizm psychiczny i emotywny, w 

którym ujawniają się emocje i namiętności i dynamizm właściwy 

osobie jako przyczynie sprawczej czynu – nie są czymś wzajemnie 

się zwalczającym, ale każdy z nich „urzeczywistnia pewien rodzaj 

stawania się osoby i współuczestniczy w jej realizacji”
235

. Dzieje się 
to w różny sposób, inaczej w przypadku sfery wegetatywnej a ina-

czej sfery psychiczno-emotywnej. Niemniej ja sprawcze włącza 

potencjalność swej natury w stawania się osoby. „W samostanowie-

niu – pisze R. Buttiglione – dokonuje się integracja wszystkich dy-

namizmów człowieka – tego, co tylko dzieje się w człowieku, i tych 

jego aktualizacji, których jest on podmiotem”
236

. Wolność nie jest 

przeciwko tym dynamizmom „potwierdza siebie nie tylko transcen-

dując naturalne dynamizmy osoby, lecz również poprzez nie – do-

starczając podstawy do ich integracji”
237

. Transcendencja i integra-

cja wzajemnie się uzupełniają. ”Integracja jest więc komplemen-
tarna w stosunku do transcendencji, jest jej dopełnieniem”

238
.  

Analiza czynu, sprawczości, integracji osoby, spełniania się jej 

w czynie – pozwala szerzej i dokładniej zrozumieć i zinterpretować 

                                                           
235 Tamże, s. 205; zob. Piluś, Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim, jw. 

s. 257nn. 
236 Tamże, s. 210. 
237 Tamże, s. 211. 
238 Piluś, Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim, jw., s. 285. 
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moralność stawania się osoby. W tym ujęciu moralność, norma mo-

ralności nie jest przeciwstawiona naturze osoby ludzkiej, lecz jest jej 

realizacją. 
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ZAKOŃCZENIE 

Przedstawiony w pracy spór o normę moralności został zwień-
czony wskazaniem normy personalistycznej. Takie rozstrzygnięcie 

jest zrozumiałe na tle trzech omówionych systemów etycznych: 

etyki obowiązku Kanta, etyki wartości fenomenologów i etyki do-

bra-celu tomistów.  

Zaakcentowanie przez Kanta w imperatywie kategorycznym 

istotnych cech normy moralności znalazło wyraźnie swoje odbicie 

w jej personalistycznej wersji podanej przez K. Wojtyłę. Takie ce-

chy, jak kategoryczność i bezwarunkowość są bowiem przejęte w 

jakiejś mierze przez tę normę. Podobnie przywołanie przez fenome-

nologów osoby jako miejsca ujawniania się wszelkich wartości, 

które mimo że są od niej niezależne, to jednak nie mogą się ujaw-

niać i realizować inaczej jak tylko poprzez osobę – znajduje swoje 

odbicie w sformułowaniu normy, której podstawą jest godność oso-

by. Natomiast nawiązanie do tradycji klasycznej pozwoliło związać 
normę personalistyczną i moralność z ontycznym faktem spełniania 

się osoby w czynie.  

Mimo tych wpływów, przeciwstawiono się widocznemu 

w analizowanych systemach etycznych, radykalnemu rozbiciu wła-

ściwych związków między dobrem, wartością i powinnością moral-

ną. Uznano za jednostronny redukcjonizm deontologiczny Kanta, w 

którym z nakazów wyprowadza się wartości czy dobro, jak i reduk-

cjonizm aksjologiczny M. Schelera, w którym z wartości wyprowa-

dza się powinność moralną.  
Podobnie, przeciwstawiono się radykalnemu zakwestionowa-

niu związku moralności z naturą osoby ludzkiej i jej celowością. 
Ukazanie imperatywu kategorycznego jedynie od strony negatywnej 

jako przeciwstawionego naturze osoby ludzkiej jest ujęciem jedno-
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stronnym. Moralność implikuje wtedy nieprzezwyciężalny konflikt 

wewnątrz osoby, konflikt miłości własnej i obowiązku.   

W tym względzie już M. Scheler przełamał rygoryzm Kanta, 

przywołując pozytywną rolę uczuć w motywowaniu się wartościa-

mi. Rozwinięta szczególnie przez D. v. Hildebranda kategoria teore-

tycznej, wolitywnej i afektywnej odpowiedzi na wartość, a od strony 

przedmiotowej – kategoria obiektywnego dobra dla osoby, pozwoli-

ła odrzucić w jakiejś mierze rozumienie moralności jako imperaty-

wów przeciwstawionych naturze osoby. Analiza substytutów, pseu-

donorm, przestrzegała przed zacieśnieniem moralności do formalnie 

rozumianych nakazów.  

W ten sposób rzucono inne światło na widoczny w etyce Kanta 

konflikt obowiązku i natury w osobie. Moralność zaczęto rozumieć 
nie od strony negatywnej, występującej w formie zakazów i naka-

zów, ale od strony pozytywnego współgrania „ja miłującego” z roz-

poznanymi wartościami. Integracja emocjonalna, a jeszcze bardziej 

integracja osobowa wskazała, że w moralności nie chodzi o czło-

wieka silnego, który w imię obowiązku tłumi swoje pragnienia, ale 

o człowieka dobrego (zintegrowanego, cnotliwego), którego dobro 

pociąga.  

Idąc w tym kierunku za autorem Osoby i czynu przeanalizowa-

no w pracy moralność głównie jako rzeczywistość wewnątrzosobo-

wą1
. Dla integralnego jej ukazania i zinterpretowania przydatnym 

okazała się synteza metody filozofii świadomości i metody filozofii 

bytu. Dzięki niej można próbować połączyć w osobie najwyższą 
                                                           

1 Mniej zajęto się w pracy uwzględnieniem interpersonalnego wymiaru moralności, 

który jest szeroko i można powiedzieć głównie analizowany przez T. Stycznia i A. Szost-

ka. Nie ignorując tego aspektu, wydaje się jednak, że K. Wojtyła powinność moralną jako 

rzeczywistość wewnątrz-osobową uważa za pierwotną, zasadniczą i podstawową w sto-

sunku do innych. Pisze o tym wprost: „Wszystkie te postacie powinności względem kogoś 
(...) zakładają powinność jako rzeczywistość wewnątrz - osobową (Osoba i czyn, jw., s. 

170-171) . Takie stanowisko szerzej uzasadnia A. Wawrzyniak, Bytowo-osobowy wymiar 
sumienia, RF 28(1980), z. 2, s. 138.  
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subiektywność z najwyższą obiektywnością. Umożliwia ona ukaza-

nie moralności nie tylko jako rzeczywistości aksjologiczno-

normatywnej, ale również jako rzeczywistości antropologiczno-

personalnej.  

Odrzucenie eudajmonistycznej normy moralności nie musi, jak 

w etyce Kanta, kończyć się autonomizmem, w którym jedyną racją 
normy jest to, że podmiot ją stanowi. To, że wolność jest nieodzow-

nym warunkiem moralności nie musi prowadzić do odrzucenia te-

leologicznej interpretacji moralności, a jedynie do uzupełnienie jej 

autoteleologią osoby. Norma personalistyczna wyklucza potrakto-

wanie osoby jako środka do celu, nie wyklucza jednak celowości w 

spełnianiu się osoby. Nie jest czymś heteronomicznym względem 

osoby, jest normą osobową angażującą autonomię osoby w oparciu 

o prawdę o osobie. 

Niedostrzeżona przez nurty współczesne, mocno podkreślona 

przez K. Wojtyłę transcendencja pionowa w osobie, obok transcen-

dencji poziomej, umożliwia integrację osoby. W tym kontekście 

moralność to nie narzucające się osobie kategoryczne, bezwzględne 

imperatywy, czy dyktatura bezosobowych wartości, lecz realizacja 

siebie, spełnianie się osoby w czynie. Norma personalistyczna pro-

wadzi przede wszystkim do odpowiedzialności za godność swej 

osoby, za wartość podmiotu, za wartość moralną własnego „ja” 

sprawcy czynu. Stąd etyka posługującą się tą normą nie jest teorią 
konfliktu, ale teorią spełniania się osoby.  
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SUMMARY 

The dispute presented in this dissertation has been completed 

by reaching the personalistic norm. Such a solution is understood in 

the background of three ethical systems: Kant’s ethics of duty, phe-

nomenologists’ value ethics and Thomists’ ethics of good.  

Kant’s focus on the categorical imperative of essential features 

of the norm of morality found its reflection in its personalistic ver-

sion elaborated by K. Wojty³a. The fact that the imperative is cate-

gorical and unconditional has been taken over to some extent by this 

norm. Similarly, the fact that phenomenologists treated a person as a 

place revealing all values – these values, although being independent 

from the person, cannot reveal themselves and be realized in a dif-

ferent way but in the person – has been reflected in formulating a 

norm which has got the dignity of the person as its foundation. On 

the other hand, the reference to the classical tradition allowed to 

connect the personalistic norm and morality with the ontological fact 

of the fulfillment of person in his/her acts.  

In spite of the above mentioned influences the author of the 

present paper opposed the radical separation of the proper relation-

ships between good, value and moral obligation in the analyzed ethi-

cal theories. He regarded as one-sided both Kant’s deontological 

reductionism, which derives values or good from these imperatives, 

and Scheler’s axiological reductionism, which derives moral obliga-

tion from value. 

Moreover, the author opposed the radical questioning of the re-

lationship between morality and value of human being and its pur-

posefulness. The presentation of the categorical imperative only 

from a negative aspect, as opposed to the nature of person, is a uni-

lateral view. Morality implies an irremovable conflict within person, 

the conflict of self-love and moral duty. 
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In this respect M. Scheler broke Kant’s rigorism by invoking 

the positive role of emotions in our motivation of values. The cate-

gory of theoretical, volitional and affective value response and the 

category of objective good for person elaborated by D. v. Hilde-

brand, allowed the author to reject to some extent the concept of 

morality as imperatives opposing human nature. The analysis of 

substitutes and pseudo-norms helped the author not to limit morality 

to formally understood commands. 

Thus a new light has been thrown to the conflict of duty and 

human nature, seen in Kant’s ethics. Morality was begun to be un-

derstood not from the negative side, in the form of commands, but 

from the positive harmony of loving center of person and recogniza-

ble values. Emotional integration, and even more personal integra-

tion, revealed that morality does not concern a strong person, sup-

pressing his/her desires out of duty, but a good person (integrated, 

virtuous) drawn by good. 

Taking this perspective, worked out by the author of Person 
and Act, the present dissertation analyzed morality mainly as some 

inner-personal reality. In order to present and interpret morality in an 

integrated and useful way the synthesis of the method of the philos-

ophy of consciousness and method of the philosophy of being has 

been applied. Due to such a scheme it was possible to unite the 

highest subjectivity and highest objectivity in person. It was also 

possible to show morality not only as a axiological-normative reality 

but as an anthropological-personal reality as well.  

The rejection of eudaemonistic norm of morality does not have 

to end in autonomism, as it is in Kant’s ethics, in which the only 

reason of the norm is its being constituted by the subject. Freedom as 

an indispensable condition of morality does not have to lead to reject 

teleological interpretation of morality, but it only leads to its supple-

mentation by the autoteleology of person. The personalistic norm 

rules out the treatment of person as means to aim but accepts the 
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purposefulness of person’s self-fulfillment. It is not something heter-

onomical towards person but is a personal norm which involves 

freedom of person referring to the truth about person. 

The vertical transcendence of person, as well as horizontal one 

neglected by modern trends but emphasized by K. Wojty³a, makes 

person’s integration possible. In this context morality is not uncondi-

tional and categorical imperatives imposed on person, nor dictator-

ship of impersonal values, but self-realization and fulfillment of 

person in his/her acts. The personalistic norm focuses first of all on 

responsibility of person’s dignity, value of subject, moral value of 

„self” – author of acts. Thus ethics, using this norm, is not a theory 

of inner conflict but a theory of person’s fulfillment. 
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WYKAZ  SKRÓTÓW 

 

POZYCJI KSIĄŻKOWYCH 

 

De Verit. – Questio Disputata De Veritate, w: S. Thomae de 

Aquino, Opera Omnia, Textus Leonino aequipara-
tus, ed. Marietti, Taurini 1950-1972 

EN – Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska; w: Arysto-

teles, Dzieła wszystkie, t. V, Warszawa 1996 

In Eth. Nic. – Sententia Libri Ethicorum, w: Opera Omnia, jw. 

In Polit. – In Aristotelis libros Politicorum, w: Opera Omnia, jw. 

SCG – Summa Contra Gentiles, w: Opera Omnia, jw. 

Sent. – Scriptum super Petri Lombardi Libros Sententiarum, 
w: Opera Omnia, jw.,  

Sth – S. Thomae de Aquino, Summa Theologiae, Editiones 

Pauliane, Alba-Roma 1962 

 

CZASOPISM 

 

AC – Analecta Cracoviensia 

RF – Roczniki Filozoficzne 

SPhCh – Studia Philosophiae Christianae 

ZNKUL – Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

 Lubelskiego 
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