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Streszczenie. Tradycyjne teorie psychologii moralno±ci podkre±laj¡ ro-

l¦ rozumowania i wy»szych procesów poznawczych, podczas gdy ostatnie prace z tego zakresu uwypuklaj¡ udziaª emocji. W niniejszym artykule rozpatruj¦ dane pochodz¡ce z neuroobrazowania wspieraj¡ce teori¦
s¡dzenia moralnego, zgodnie z któr¡ zarówno procesy poznawcze, jak
i emocjonalne peªni¡ istotne a czasami wzajemnie konkurencyjne role. Dane te wskazuj¡, »e rejony mózgu zwi¡zane z kontrol¡ poznawcz¡
(przednia cz¦±¢ zakr¦tu obr¦czy i grzbietowo boczna kora przedczoªowa) s¡ zaanga»owane w rozwi¡zywanie trudnych moralnych dylematów,
w których warto±ci utylitarne wymagaj¡ naruszenia osobistej sfery
moralnej, co wi¡»e si¦ ze wzrostem aktywno±ci rejonów mózgu zwi¡zanych z emocjami i poznaniem spoªecznym (przy±rodkowa kora przedczoªowa, górna bruzda skroniowa, tylna cz¦±¢ zakr¦tu obr¦czy, bieguny
skroniowe, ciaªo migdaªowate). Odkryli±my tak»e, »e aktywno±¢ w obszarach mózgu obejmuj¡cych przedni¡ cz¦±¢ grzbietowo bocznej kory
przedczoªowej prognozuje ró»nice w s¡dzeniu moralnym, w odmiennych
warunkach  obszary te wykazuj¡ wi¦ksz¡ aktywno±¢ podczas wydawania
s¡dów o charakterze utylitarnym. Przypuszczam te», »e coraz lepsze rozumienie zjologicznych i neuronaukowych podstaw wydawania s¡dów
moralnych mo»e mie¢ wpªyw na rozwi¡zywanie dylematów moralnych
w ±wiecie realnym.
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Przez ostatnie dziesi¦ciolecia obowi¡zywaª poznawczy model ujmuj¡cy s¡dzenie moralne zasadniczo jako procesy rozumowania, w szczególno±ci u osób dorosªych (Kohlberg 1969). W ostatnich latach jednak»e
psychologia spoªeczna w swoim gªównym nurcie dokonaªa zwrotu ku
uczuciom, koncentruj¡c si¦ na nie±wiadomych procesach i ukrytych
postawach (Bargh i Chartrand 1999). Psychologia moralno±ci tak»e
zwróciªa si¦ w tym kierunku, w du»ej mierze przez prace Paula Rozina
(Rozin i in. 1999) i Jonathana Haidta (2001), którzy solidnie argumentowali na rzecz wa»no±ci emocji w podejmowaniu decyzji moralnych.
Neuronaukowiec Antonio Damasio (1994, 2003) i jego koledzy (Adolphs 2003; Adolphs i in. 1998; Anderson i in. 1999; Bechara i in. 2000)
doszli do podobnych wniosków na temat roli emocji w podejmowaniu
decyzji przez ludzi w realnych sytuacjach.
Przez ostatnich pi¦¢ do dziesi¦ciu lat obrazowanie za pomoc¡ funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) staªo si¦ wiod¡c¡ metod¡ w badaniu neuronalnych podstaw ludzkiego zachowania, wª¡czaj¡c
w to zachowanie spoªeczne. W niniejszym artykule prezentuj¦ niektóre
wyniki wªasnych bada« (prowadzonych we wspóªpracy z Jonathanem
Cohenem, Johnem Darleyem i Leighem Nystromem) wykorzystuj¡cych
fMRI do badania neuronalnych podstaw podejmowania decyzji moralnych. Badania te sugeruj¡ syntez¦ dwóch tradycji badawczych wspomnianych wy»ej. Dokªadniej mówi¡c nasza praca sugeruje, »e s¡dy moralne s¡ wytwarzane przez zªo»on¡ wzajemn¡ interakcj¦ intuicyjnych
procesów emocjonalnych i kontrolowanych procesów poznawczych.

Emocjonalne zaanga»owanie podczas wydawania s¡dów
moralnych
Rozwa»my nast¦puj¡cy dylemat moralny znany jako dylemat wago-

nika ( trolley case) (Foot 1978; Thomson 1986):
Wagonik kolejowy zmierza w kierunku 5 osób, które zgin¡, je»eli b¦dzie kontynuowaª swój obecny kurs. Jedynym sposobem, by uratowa¢
tych ludzi jest przestawienie zwrotnicy, która skieruje wózek na bocznic¦, gdzie przejedzie on i zabije jedn¡ osob¦ zamiast pi¦ciu. Czy jest
w porz¡dku przekierowanie wagonika, aby uchroni¢ pi¦¢ osób kosztem
jednej?

Zgoda pomi¦dzy lozofami (Fischer i Raviazza 1992), jak równie»
mi¦dzy badanymi, którzy przechodzili testy eksperymentalne (Green
i in. 2001/2004; Petrinovich i O'Neill 1996; Petrinovich i in. 1993) dotyczy tego, »e w tym przypadku jest moralnie akceptowalne uratowanie
pi¦ciu istnie« kosztem jednego. Przejd¹my obecnie do dylematu kªadki
(Thomson 1986):
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Tak jak poprzednio, wagonik kolejowy mo»e pozbawi¢ »ycia pi¦ciu ludzi, lecz tym razem znajdujemy si¦ na kªadce przerzuconej nad torami pomi¦dzy nadje»d»aj¡cym poci¡giem i pi¦cioma osobami, a obok
nas stoi t¦ga nieznajoma osoba. Jedynym sposobem uratowania pi¦ciu
osób jest zepchni¦cie nieznajomego z kªadki na tory. W rezultacie nieznajomy umarªby, lecz jego ciaªo zatrzymaªoby wagonik i zapobiegªo
rozjechaniu innych. Czy jest w porz¡dku uratowa¢ pi¦¢ osób kosztem
skazania nieznajomego na ±mier¢?

W odniesieniu do tej sytuacji panuje zgoda, »e nie jest w porz¡dku
uratowa¢ pi¦¢ istnie« kosztem jednego (Fischer i Ravizza 1992; Greene
i in. 2001, 2004; Petrinovich i O'Neill 1996; Petrinovich i in. 1993).
Dlaczego ludzie odpowiadaj¡ inaczej w tych dwóch przypadkach?
Filozofowie proponowali rozmaite wyja±nienia normatywne tªumacz¡ce dlaczego te dwie sytuacje s¡ ró»ne. Przyjmowali, »e nasze odpowiedzi w tych przypadkach s¡ poprawne, a przynajmniej uzasadnione
i poszukiwali zasad, które tªumacz¡ potraktowanie tych dwóch sytuacji
w ró»ny sposób (Fischer i Raviazza 1992). Na przykªad, mo»na przyj¡¢
za Kantem (Kant 1959) i Akwinat¡ (Tomasz z Akwinu 1988), »e zªe
jest skrzywdzenie kogo± w celu pomocy komu± innemu. W przypadku

kªadki proponowane dziaªanie anga»uje wprost posªu»enie si¦ osob¡ na
kªadce jako zapor¡ dla wagonika, podczas gdy w przypadku wagonika
skrzywdzenie oary jest jedynie efektem ubocznym (je±liby pojedyncza
osoba na drugim torze magicznie ulotniªa si¦, byliby±my bardzo zadowoleni). W odpowiedzi na t¦ propozycj¦ Thomson obmy±liª przypadek

p¦tli/mijanki. Tutaj, sytuacja jest podobna do tej z dylematu wagonika,
lecz tym razem pojedyncza osoba znajduje si¦ na bocznym torze, który
krzy»uje si¦ z gªównym traktem jeszcze przed miejscem, gdzie stoi pi¦¢
osób. W tym przypadku, je»eli nikogo nie b¦dzie na bocznym torze,
wagonik wróci na gªówny tor i przejedzie pi¦¢ osób. Zgoda zachodzi
w tym wypadku co do tego, »e jest moralnie akceptowalne przekierowanie wagonika pomimo faktu, »e osoba zostanie tu u»yta jako ±rodek
do osi¡gni¦cia celu.
Istnieje wiele normatywnych podej±¢ dla rozwi¡zania problemu wagonika, lecz »adne z nich nie jest caªkowicie zadowalaj¡ce (Fischer
i Raviazza 1992). Wraz z wspóªpracownikami zaproponowaªem cz¦±ciowe i czysto deskryptywne rozwi¡zanie. Postawili±my hipotez¦, »e my±l
o zepchni¦ciu kogo± i spowodowaniu przez to ±mierci w bezpo±redni
i osobisty sposób (jak w dylemacie kªadki) jest emocjonalnie bardziej
poruszaj¡ca ni» my±l o wywoªaniu podobnych konsekwencji w bardziej
nieosobisty sposób (np. przez przestawienie zwrotnicy, tak jak w dylemacie wagonika). Zaproponowali±my, »e ta ró»nica w emocjonalnych reakcjach wyja±nia dlaczego ludzie odpowiadaj¡ tak ró»nie w tych dwóch
przypadkach.
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Powody rozró»nienia pomi¦dzy osobistymi i nieosobistymi formami
krzywdzenia s¡ w du»ej mierze ewolucyjne. Bezpo±rednia i osobista
przemoc istnieje w otoczeniu od bardzo dªugiego czasu i ma swoje ¹ródªa w naszym rodowodzie naczelnych (Wrangham i Peterson 1996).
Przyj¡wszy, »e przemoc osobista jest ewolucyjnie starsza i poprzedza
nasz¡ niedawno powstaª¡ na drodze ewolucji zdolno±¢ do zªo»onego abstrakcyjnego rozumowania, nie wydaje si¦ dziwne, »e posiadamy silne,
acz do±¢ prymitywne, wrodzone reakcje na ni¡. Znaczy to, i» mo»emy oczekiwa¢ od ludzi, »e b¦d¡ negatywnie emocjonalnie reagowali na
pewne podstawowe formy interpersonalnej przemocy, gdy» ich reakcje wyewoluowaªy jako sposoby regulacji zachowania osobników zdolnych wprawdzie do intencjonalnego krzywdzenia innych, lecz których
przetrwanie zale»y od wspóªpracy i indywidualnego opanowania (Sober
i Wilson 1998; Trivers 1971).
W przeciwie«stwie do tego, je±li krzywda jest nieosobista, braknie
zapewne tych alarmopodobnych emocjonalnych reakcji, co pozwala ludziom reagowa¢ w bardziej poznawczy sposób i  by¢ mo»e  korzysta¢
z analizy korzy±ci-strat. Jak kiedy± powiedziaª Józef Stalin: Pojedyncza ±mier¢ jest tragedi¡, ±mier¢ milionów jest statystyk¡. Jego uwaga
sugeruje, »e je±li krzywdz¡ce dziaªania s¡ wystarczaj¡co nieosobiste, to,
pomimo powagi sytuacji, nie graj¡ one na naszych emocjach i w rezultacie my±limy o nich w bardziej oboj¦tny, kalkulacyjny sposób.
Ta hipoteza pozwala wysun¡¢ silne przewidywania dotycz¡ce tego,
co si¦ dzieje w mózgach ludzi, kiedy ustosunkowuj¡ si¦ oni do sytuacji
przedstawionej w dylematach anga»uj¡cych osobist¡ lub nieosobist¡
krzywd¦ (dalej: osobiste i nieosobiste moralne dylematy). Rozmy±lania nad osobistymi moralnymi dylematami, takimi jak przypadek kªadki, powinny wywoªa¢ wzrost neuronalnej aktywno±ci w rejonach mózgu
zwi¡zanych z reakcjami emocjonalnymi i poznaniem spoªecznym, podczas gdy rozwa»anie nieosobistych dylematów moralnych, takich jak
przypadek wagonika, powinno wyzwoli¢ stosunkowo wi¦ksz¡ aktywno±¢
1

w rejonach mózgu zwi¡zanych z poznaniem wy»szego rz¦du . To wªa-

1

Okazaªo si¦, »e okre±lenie czynników decyduj¡cych o tym, co czyni mo-

ralny dylemat osobistym jak w przypadku kªadki vs nieosobistym, jak
w przypadku wagonika nie jest spraw¡ prost¡ i na wiele sposobów wprowadza zawiªo±ci zwi¡zane z tradycyjnymi podej±ciami do rozwi¡zania problemu
wagonika. Dla celów tego eseju jednak»e zadowalam si¦ pozostawieniem odró»nienia na osobiste/nie osobiste jako intuicyjnego i pozostaj¡cego w zgodzie
z podej±ciem ewolucyjnym przedstawionym powy»ej. Dla celów zaprojektowania eksperymentu obrazowania mózgu dyskutowanego poni»ej, jednak»e,
moi wspóªpracownicy i ja przedstawili±my bardziej ±cisªy zestaw kryteriów
dla odró»nienia osobistej i nieosobistej moralnej przemocy (Green i in. 2001).
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±nie odkryli±my w naszych badaniach (Greene i in. 2001,2004). Rozwa»anie osobistych moralnych dylematów wywoªuje stosunkowo wi¦ksz¡
aktywno±¢ w trzech obszarach zwi¡zanych z emocjami: w tylnej cz¦±¢
zakr¦tu obr¦czy (Maddock 1999), przy±rodkowej korze przedczoªowej
(Phan i in. 2002) i w ciele migdaªowatym (Adolphs 2003; Phan i in.
2002). Podwy»szon¡ aktywno±¢ zanotowano równie» w górnej bru¹dzie
skroniowej i biegunie skroniowym, czyli obszarach zwi¡zanych z ró»nymi rodzajami poznania spoªecznego (Allison i in. 2000; Saxe i in. 2004).
Tymczasem rozwa»anie nieosobistych moralnych dylematów wytwarza
stosunkowo wi¦ksz¡ neuronaln¡ aktywno±¢ w dwóch tradycyjnie poznawczych obszarach mózgu, tj. w grzbietowo bocznej korze przedczoªowej i dolnej cz¦±ci pªata ciemieniowego.
Powy»sza hipoteza pozwala te» na przewidywania odno±nie czasu
ludzkich reakcji. Zgodnie z przedstawian¡ perspektyw¡, ludzie skªonni s¡ do emocjonalnego reagowania na osobist¡ przemoc moraln¡, co
z kolei skªania ich do negatywnej oceny podejmowania takich krzywdz¡cych dziaªa«. To oznacza, »e kto±, kto os¡dza osobist¡ przemoc moraln¡ jako dopuszczaln¡ (np., kto±, kto mówi, »e zepchniecie czªowieka
z mostka w przypadku dylematu kªadki jest w porz¡dku) musiaª b¦dzie prawdopodobnie stªumi¢ swoj¡ emocjonaln¡ reakcj¦. Ten proces
tªumienia zabierze troch¦ czasu i st¡d mo»emy oczekiwa¢, »e wydanie
odpowiedzi tak na pytanie, czy dopuszczalne jest post¦powanie opisane w osobistym dylemacie moralnym, np. w dylemacie kªadki, potrwa
dªu»ej ni» odpowiedzi nie. Tymczasem, nie ma powodu, by oczekiwa¢ ró»nicy w czasach reakcji pomi¦dzy odpowiedziami tak i nie
w sytuacji nieosobistych dylematów moralnych, takich jak przypadek

wagonika, poniewa», stosownie do przedstawianego modelu, w takich
przypadkach nie ma potrzeby tªumienia reakcji emocjonalnej, gdy» ona
nie wyst¦puje (lub jest niewielka). Tak»e to oczekiwanie si¦ potwierdziªo. Wybory, w których podmiot opowiadaª si¦ za osobist¡ przemoc¡
moraln¡ trwaªy znacz¡co dªu»ej ni» wybory, w których podmiot obstawaª przeciwko nim. Nie pojawiª si¦ natomiast porównywalny efekt
w czasie reakcji w odpowiedzi na nieosobist¡ przemoc moraln¡ (Greene
i in. 2001, 2004).
Inne badania neuronaukowe równie» sugeruj¡, »e emocje odgrywaj¡ znacz¡c¡, o ile nie dominuj¡c¡ rol¦ w s¡dach moralnych (Anderson
i in. 1999; Blair 2001; Damasio 1994; Kiehl i in. 2001; Moll i in. 2001,
2002a,b).

Nie sadz¦ ju», by te kryteria byªy adekwatne. Ulepszenie ich jest celem trwaj¡cych bada«.
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Konikt poznawczy i kontrola w s¡dach moralnych
W dalszych analizach podzielili±my osobiste dylematy moralne na
dwie kategorie bior¡c pod uwag¦ stopie« ich trudno±ci (np. w oparciu o czas reakcji). Rozwa»my nast¦puj¡cy dylemat moralny (dylemat

pªacz¡cego dziecka):
Jest czas wojny i ty wraz z kilkoma s¡siadami schowali±cie si¦ przed
wrogimi »oªnierzami w piwnicy. Twoje dziecko zaczyna pªaka¢ i aby
wytªumi¢ d¹wi¦k zakrywasz swojemu dziecku usta. Je»eli usuniesz r¦k¦
twoje dziecko zacznie gªo±no pªaka¢, »oªnierze usªysz¡, znajd¡ ciebie i
innych oraz zabij¡ wszystkich wª¡cznie z tob¡ i twoim dzieckiem. Je»eli
nie usuniesz r¦ki twoje dziecko udusi si¦. Czy jest w porz¡dku uduszenie
twojego dziecka w celu ocalenia siebie i s¡siadów?

To jest bardzo trudne pytanie. Badani odpowiadaj¡ w zró»nicowany
sposób i prawie ka»demu zajmuje to stosunkowo dªugi czas. Ta reakcja
jest przeciwna do reakcji na inne osobiste dylematy moralne, takie jak
dylemat dzieciobójstwa, w którym nastoletnia dziewczyna musi zadecydowa¢, czy zabi¢ niechciane dziecko. W odpowiedzi na ten przypadek
ludzie (przynajmniej ci, których testowali±my) szybko i jednogªo±nie
odpowiedzieli, »e to dziaªanie jest zªe.
Co si¦ dzieje w tych dwóch przypadkach? Moi wspóªpracownicy i ja
postawili±my nast¦puj¡c¡ hipotez¦. W obu przypadkach pojawia si¦ silna, negatywna emocjonalna reakcja na przemoc osobist¡ sugerowan¡ w
pytaniu o zabicie wªasnego dziecka. Jednak»e w przypadku pªacz¡cego

dziecka analiza kosztów-korzy±ci silnie faworyzuje uduszenie dziecka.
Poza tym dziecko umrze niezale»nie, co si¦ uczyni, st¡d nie ma nic
do stracenia (w terminach konsekwencjalistycznych) i jest wi¦cej do
zyskania przez uduszenie, jakkolwiek by to byªo odstr¦czaj¡ce. U pewnych osób dominuje reakcja emocjonalna i te osoby odpowiadaj¡ nie.
U innych osób zwyci¦»a poznawcza analiza zysków-korzy±ci i te osoby
mówi¡ tak.
Na jakie przewidywania pozwala ten model odno±nie tego, co b¦dzie zachodziªo w ludzkim mózgu, kiedy porównamy przypadki takie,
jak pªacz¡cego dziecka i dzieciobójstwa? Po pierwsze ten model sugeruje, »e przypadki takie, jak pªacz¡ce dziecko wywoªuj¡ wzrost poziomu
koniktu reakcji, to znaczy koniktu pomi¦dzy rywalizuj¡cymi reprezentacjami reakcji behawioralnych. St¡d powinni±my oczekiwa¢, »e
trudne moralne dylematy takie, jak pªacz¡ce dziecko powinny wytwarza¢ aktywacj¦ w rejonie mózgu zwi¡zanym z koniktem reakcji, czyli
w przedniej cz¦±ci kory obr¦czy (Botvinick i in. 2001). Po drugie, zgodnie z naszym modelem rozstrzygaj¡c¡ ró»nic¡ pomi¦dzy przypadkami
takimi, jak pªacz¡ce dziecko i przypadkami takimi, jak dzieciobójstwo
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jest to, »e pierwsze wywoªuj¡ silne reakcje poznawcze, które mog¡
skutecznie wspóªzawodniczy¢ z siln¡ reakcj¡ emocjonaln¡. St¡d kiedy
porównujemy przypadki takie, jak pªacz¡ce dziecko z przypadkami takimi, jak dzieciobójstwo powinni±my oczekiwa¢ zaobserwowania wzrostu
aktywno±ci w klasycznie poznawczych obszarach mózgu  pomimo
faktu, »e trudne dylematy jak pªacz¡ce dziecko s¡ osobistymi moralnymi dylematami zwi¡zanymi z reakcj¡ emocjonaln¡ (Greene i in. 2001).
Te dwa przewidywania potwierdziªy si¦ (Greene i in. 2004). Porównuj¡c dªugi czas reakcji przy osobistych moralnych dylematach jak pªa-

cz¡ce dziecko z krótkim czasem reakcji przy osobistych moralnych dylematach, jak dzieciobójstwo, odkryli±my wzrost aktywno±ci w przedniej cz¦±ci kory obr¦czy (konikt), jak równie» w przedniej grzbietowo
bocznej korze przedczoªowej i w dolnej cz¦±ci pªatów ciemieniowych 
obydwu klasycznie poznawczych obszarach mózgu.
Przypadki takie, jak pªacz¡ce dziecko s¡ szczególnie interesuj¡ce,
bo pozwalaj¡ nam wprost porówna¢ neuronaln¡ aktywno±¢ zwi¡zan¡
z konkurencyjnymi lozoami moralnymi. Konsekwencjali±ci (czy utylitary±ci) tacy, jak John Stuart Mill (1998) uwa»aj¡, »e powinno si¦,
w przypadku ka»dej danej decyzji, czyni¢ to, co doprowadzi do jak
najlepszych ostatecznie konsekwencji. W przeciwie«stwie do tego, deontolodzy tacy jak Immanuel Kant (1959) uwa»aj¡, »e cz¦sto jest ¹le
czyni¢ rzeczy, które prowadz¡ do najlepszych mo»liwych konsekwencji
(Cele nie usprawiedliwiaj¡ ±rodków). W ±wietle naszego modelu, ludzie mówi¡ tak (odpowied¹ utylitarystyczna) w przypadkach takich,
jak pªacz¡ce dziecko, poniewa» poznawcza analiza kosztów-korzy±ci
skutecznie zdominowaªa siln¡ reakcj¦ emocjonaln¡, która prowadziªa ludzi do powiedzenia nie (nie-utylitarystyczne czy deontologiczne odpowiedzi). Je»eli ten model jest wªa±ciwy powinni±my oczekiwa¢ wzrostu
aktywno±ci we wcze±niej wskazanych poznawczych obszarach mózgu
(grzbietowo bocznej korze przedczoªowej i w dolnej cz¦±ci kory ciemieniowej) przy wyborze odpowiedzi tak w dylematach takich, jak pªa-

cz¡ce dziecko. Taki efekt wªa±nie otrzymali±my. Innymi sªowy, badani
wykazuj¡ bardziej poznawcz¡ aktywno±¢, kiedy udzielaj¡ odpowiedzi
2

utylitarystycznej .
Reasumuj¡c, ludzkie s¡dy moralne okazuj¡ si¦ by¢ efektem przynajmniej dwóch ró»nych rodzajów procesów psychologicznych. Po pierw-

2

Nie jest wiele warte to, »e »adne obszary mózgu, wª¡czaj¡c te zwi¡zane

z emocjami, nie wykazuj¡ efektu przeciwnego. Trudno jest wysnuwa¢ wnioski z negatywnych rezultatów neuroobrazowania, poniewa» obecne techniki
neuroobrazowania, które ±ledz¡ zmiany w przepªywie krwi s¡ stosunkowo
prymitywnymi narz¦dziami wykrywania wzorców w funkcjach neuronalnych.
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RYS. 1. Aktywno±¢ przedniej cz¦±ci DLPFC: utylitarne vs. nieutylitarne s¡dzenie moralne; procentowa zmiana w sygnale MR, czas przed/po wyst¡pieniu reakcji (w sekundach),
dopuszczalne (utylitarne), niedopuszczalne (nie utylitarne). Odpowiedzi osób badanych dotyczyªy dylematów moralnych, w których kto± osobi±cie zªamaª zasad¦ moraln¡,
aby osi¡gn¡¢ mo»liwie najlepsze skutki, tzn. dziaªaª w oparciu o zasady utylitarystyczne. Rejony mózgu zwi¡zane z kontrol¡ poznawcz¡  przednia cz¦±¢ grzbietowo-bocznej
kory przedczoªowej (DLPFC) w prawej i lewej póªkuli  wykazywaªy wzrost aktywno±ci
podczas prób, w których badani wydawali s¡dy zgodne z zasadami utylitarystycznymi.
Powy»szy wykres opisuje czasowy rozkªad u±rednionego poziomu aktywno±ci przedniej
cz¦±ci DLPFC w prawej póªkuli mózgu. Dane zostaªy posortowane zale»nie od odpowiedzi osób badanych: s¡dy utylitarystyczne (dziaªania oceniane jako "dopuszczalne") =
linia ci¡gªa; s¡dy nieutylitarystyczne (dziaªania oceniane jako "niedopuszczalne") = linia
przerywana. Nie uwzgl¦dniono opó¹nienia odpowiedzi hemodynamicznej (Greene et al.
2004).

sze, zarówno obrazowanie mózgu, jak i dane na temat czasu reakcji
sugeruj¡, »e istniej¡ silne emocjonalne negatywne reakcje, które prowadz¡ ludzi do pot¦pienia dziaªa« zwi¡zanych z osobistym krzywdzeniem
przedstawionych w przypadkach takich jak dylematy kªadki i pª¡cz¡ce-

go dziecka. Po drugie, kolejne rezultaty bada« z u»yciem obrazowania
mózgu sugeruj¡, »e poznawcze procesy psychologiczne mog¡ wspóªzawodniczy¢ z wy»ej wymienionymi procesami emocjonalnymi prowadz¡c ludzi do akceptacji krzywdy osobistej, gªównie kiedy pojawia si¦
silna utylitarna przesªanka do dziaªania tak, jak w przypadku pªacz¡-

cego dziecka. Cz¦±ci mózgu, które wykazuj¡ wzrost aktywno±ci podczas
wydawania charakterystycznych s¡dów utylitarnych s¡ tymi, które s¡
naj±ci±lej zwi¡zane z wy»szymi funkcjami poznawczymi takimi, jak kontrola wykonawcza (Koechlin i in. 2003; Miller i Cohen 2001), zªo»one
planowanie (Koechlin i in. 1999) oraz rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne (Goel i Dolan 2004). Te obszary mózgu nale»¡ do najbardziej
rozwini¦tych u ludzi w porównaniu z innymi gatunkami spo±ród naczelnych (Allman i in. 2002).
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Ten rodzaj modelu dwoistego procesu podejmowania decyzji, nowatorski w psychologii moralno±ci, zostaª potwierdzony w innych dziedzinach (Chaiken i Trope 1999; Kahneman 2003; Lieberman i in. 2002).
Wspólnym zaªo»eniem tych modeli jest idea, »e zachowanie indywiduum jest warunkowane przez interakcj¦ pomi¦dzy dwoma równolegªymi
strumieniami przetwarzania: szybkim i skutecznym strumieniem przetwarzania, który dostarcza stereotypowych reakcji opartych na ograniczonej informacji oraz wolniejszym, bardziej rozwa»nym strumieniem
przetwarzania, który dostarcza bardziej plastycznych reakcji opartych
na (potencjalnie) o wiele szerszym zakresie informacji. Ostatnie badania
z neuroobrazowania przyniosªy potwierdzenie dla podej±cia o podwójnym przetwarzaniu w podejmowaniu decyzji w grze ultimatum (Sanfey
i in. 2003), decyzjach anga»uj¡cych wybory pomi¦dzy bezpo±rednimi
i opó¹nionymi nagrodami (McClure i in. 2004) i regulacji reakcji emocjonalnych na twarze czªonków mniejszo±ci rasowych (Cunningham i in.
2004). W ka»dym z tych bada« kilka obszarów mózgu opisanych powy»ej zdaje si¦ peªni¢ funkcje podobne do tutaj przedstawionych.

Emocje i poznanie w s¡dach moralnych w realnym
±wiecie
W swoim klasycznym artykule Gªód, dostatek i moralno±¢ Peter
Singer (1972) argumentowaª, »e »yj¡c w ±wiecie dobrobytu mamy obowi¡zek czyni¢ o wiele wi¦cej ni» robimy, aby wesprze¢ potrzebuj¡ce
osoby. Argumentowaª, »e je»eli mo»emy zapobiec temu, by nie zaszªo
co± bardzo zªego i nie ponie±¢ przy tym porównywalnych kosztów moralnych, powinni±my to uczyni¢. Dla przykªadu, je±li kto± zauwa»y maªe dziecko topi¡ce si¦ w pªytkiej sadzawce jest moralnie zobowi¡zany
wej±¢ do wody i uratowa¢ dziecko, nawet je±li oznacza to ubªocenie jego drogich ubra«. Jak Singer wykazuje, ta na pozór niewinna zasada
ma radykalne konsekwencje, gdy» oznacza, »e wszyscy z nas, którzy
wydaj¡ pieni¡dze na zbyteczne rzeczy powinni przynajmniej ich cz¦±¢
wyda¢ na ratowanie i/lub wspieranie ubogich. Dlaczego, pyta Singer,
mamy surowy obowi¡zek ratowania ton¡cego na naszych oczach dziecka, a nie mieliby±my posiada¢ porównywalnego obowi¡zku, by ratowa¢
zamieszkaªe daleko chore i gªoduj¡ce dzieci poprzez charytatywne datki
dla organizacji takich, jak Oxfam?
Przychodzi na my±l wiele normatywnych uzasadnie« tego obowi¡zku,
lecz »adne nie jest caªkowicie niepodwa»alne. Czy wolno nam ignorowa¢
trudn¡ sytuacj¦ mieszkaj¡cych daleko dzieci dlatego, »e s¡ obywatelami obcych pa«stw? Je±li tak, czy b¦dzie dopuszczalne przyzwolenie na
utopienie si¦ dziecka, o ile dziecko zostaªo napotkane podczas podró»y
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zagranic¡ lub w wodach mi¦dzynarodowych? Mo»e wynika to z rozproszonej odpowiedzialno±ci  wiele osób jest w stanie pomóc gªoduj¡cym zagranic¡ dzieciom, natomiast tylko ty masz mo»liwo±¢ udzielenia
pomocy temu ton¡cemu hipotetycznemu dziecku? Co byªoby, gdyby
wiele osób staªo wokóª sadzawki i nic nie robiªo? Czy równie» byªoby
w porz¡dku nic nie uczyni¢? A mo»e winna jest temu mi¦dzynarodowa
pomoc, która jest ostatecznie nieefektywna, powoduje tylko bogacenie
si¦ skorumpowanych polityków i produkuje jeszcze wi¦cej ludzi biednych? W tym przypadku nasz obowi¡zek powinien przenosi¢ si¦ na
bardziej wyszukane próby pomocy zawieraj¡ce reformy polityczne, rozwój ekonomiczny, edukacj¦ w zakresie planowania rodziny i tak dalej.
Czy wszystkie te próby pomocy skazane s¡ na nieefektywno±¢? Jest
to niew¡tpliwie ±miaªe empiryczne twierdzenie, którego nikt nie mo»e
odpowiednio uczyni¢ w peªni wiarygodnym.
Odpowiadaj¡c na Singerowskie moralne wyzwanie znajdujemy si¦
w sytuacji podobnej do tej, z któr¡ zetkn¦li±my si¦ w problemie wagonika. Mamy siln¡ intuicj¦, »e te dwa moralne dylematy s¡ w sposób
istotny ró»ne i wci¡» trudno nam wyja±ni¢, na czym polega rozstrzygaj¡ca ró»nica (Kagan 1989; Unger 1996).
S¡dz¦, »e ta sama teoria psychologiczna, która pozwala zrozumie¢
problem wagonika mo»e wyja±ni¢ Singerowski problem. Zauwa»my, »e
interakcja w przypadku ton¡cego dziecka zachodzi w sytuacji blisko±ci
i jest osobista. Jest to typ sytuacji, który mogli napotka¢ nasi przodkowie, zarówno ludzie jak i inne naczelne. Jak mo»na zauwa»y¢, analogiczny przypadek datku nie jest dokonywany w sytuacji blisko±ci
i kontaktu osobistego. Nie jest typem sytuacji, z któr¡ mogli si¦ zetkn¡¢ nasi przodkowie. W »adnym momencie nasi przodkowie nie byli w
stanie uratowa¢ »ycie anonimowych nieznajomych przez skromne datki
materialne. W ±wietle tego teoria psychologiczna przedstawiona powy»ej sugeruje, »e powinni±my uzna¢ obowi¡zek uratowania ton¡cego
dziecka za bardziej konieczny (pilny) po prostu dlatego, »e przypadek
blisko±ci i osobistego kontaktu porusza nas emocjonalnie bardziej ni»
nieosobisty przypadek datku (Greene 2003). I wªa±nie te dwa przypadki
znalazªy si¦ po±ród testowanych w badaniach neuroobrazowych opisanych powy»ej: jednym z nich byª wariant przypadku ton¡cego dziecka
zawieraj¡cego warunki osobiste, drugim  wariant przypadku datku zawieraj¡cego warunki nieosobiste (Greene i in. 2001, 2004).
Niewiele osób akceptuje kra«cowo utylitarny wniosek Singera. Ludzie skªaniaj¡ si¦ raczej do twierdzenia, »e jest czym± zupeªnie usprawiedliwionym wydawanie wªasnych pieni¦dzy na zbytki dla samych siebie pomimo faktu, »e ich pieni¡dze mogªyby by¢ u»yte dla radykalnego
polepszenia »ycia innych ludzi. I nie mo»emy wi¦cej oczekiwa¢ je±li
(1) poczucie obowi¡zku jest kierowane gªównie przez emocje, oraz, je±li
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(2) w sytuacji obowi¡zku pomocy, emocje s¡ zaanga»owane wystarczaj¡co tylko wówczas, kiedy ten, któremu mogliby±my co± by¢ winni jest
napotykany (lub wyobra»any) w osobisty sposób.
Jednak»e badania przedstawione powy»ej sugeruj¡, »e intuicyjne reakcje emocjonalne nie musz¡ dominowa¢ w naszych rozwa»aniach moralnych. Przykªadowo, wydaje si¦, »e Peter Singer w swoim wywodzie
pomin¡ª emocjonalne s¡dy i zast¡piª je, przynajmniej w pewnym zakresie, rodzajem my±lenia moralnego, które jest bardziej plastyczne
i systematyczne. Co wi¦cej, wydaje si¦ prawdopodobne, »e ±wiat byªby
lepszy, je»eli wi¦cej ludzi potraktowaªoby powa»nie argument Singera
(sam Singer obecnie przekazuje okoªo 20% swoich rocznych dochodów
na cele charytatywne). Mo»liwe, »e gª¦bsze naukowe zrozumienie naszego potocznego my±lenia moralnego  wyja±nienie sk¡d si¦ ono bierze
i natury ró»nych siª, które je uksztaªtowaªy  skªoni nas ku rozwijaniu
takiego my±lenia moralnego, które, jak pokazuje Peter Singer, mo»e nas
zadziwi¢.

Z angielskiego przetªumaczyªa Wioletta Dziarnowska
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