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W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym
rozwojem neuroetyki, tj. subdyscypliny nauk o mózgu badaj¡cej rozmaite zagadnienia etyczne w kontek±cie funkcjonowania ludzkiego umysªu
i mózgu. Centralnym przedmiotem tych bada« jest specycznie ludzka
zdolno±¢ do wydawania s¡dów moralnych oraz jej mechanizmy. Tymczasem twierdzenia neuroetyki maj¡ znacznie szerszy wymiar; wykracza on bowiem poza kwestie czysto opisowe i obejmuje swym zasi¦giem
zagadnienia teoretyczne etyki. W niniejszym artykule rozwa»am znaczenie bada« neuroetycznych dla analiz przeprowadzanych w obszarze etyki
normatywnej oraz metaetyki.
Sªowa kluczowe: umysª moralny, gramatyka moralna, s¡d moralny,
etyka normatywna, metaetyka
Streszczenie.

Celem niniejszego tekstu jest rozwa»enie relacji, jakie mog¡ zachodzi¢ mi¦dzy wynikami bada« wchodz¡cymi w zakres szeroko pojmowanej

neuroetyki

a tradycyjnie pojmowan¡ etyk¡. Nie b¦d¦ tu analizowaª

wszelkich mo»liwych zwi¡zków mi¦dzy tymi obszarami wiedzy; jest ich
zbyt wiele, za± wa»niejsze z nich wymagaªyby osobnych monograi.
Mam zamiar podda¢ reeksji te, o których mówi si¦ rzadziej w tym
kontek±cie, cho¢ wydaj¡ si¦ fundamentalne.
O jakich zwi¡zkach tu mowa? Po»yteczne w tym miejscu b¦dzie nakre±lenie mapy zagadnie« dla neuroetyki, jak¡ zaproponowaªa Adina
Roskies (Roskies 2002). Otó» Roskies dzieli problemy neuroetyki na
dwa podstawowe obszary, które okre±la jako

neuronauk¦ etyki.

etyk¦ neuronauki

oraz

Ta pierwsza rozpatruje dwa typy zagadnie«: pierw-

szy z nich to zagadnienia etyczne oraz rozwa»ania, które powstaj¡
w zwi¡zku z projektowaniem i prowadzeniem bada« neuronauki; drugi
typ dotyczy oceny etycznego i spoªecznego wpªywu, jaki mog¡ lub powinny mie¢ wyniki bada« neuronauki na istniej¡ce etyczne, spoªeczne
czy prawne struktury (Roskies 2002, s. 21). Ameryka«ska badaczka
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proponuje nazwa¢ pierwszy typ zagadnie« etyk¡ praktyki, drugi za±
etycznymi implikacjami neuronauki.
Z kolei neuronauka etyki bada tradycyjne poj¦cia j¦zyka etyki takie jak

wolna wola, to»samo±¢ osobowa,

czy

intencja

w perspektywie

bada« nad mózgiem. Idzie tu przede wszystkim o to, czy w ±wietle bada« da si¦ utrzyma¢ tradycyjne rozumienie tych poj¦¢, w jaki sposób
je zrewidowa¢ lub czy w ogóle z nich zrezygnowa¢. S¡ to wi¦c rozwa»ania wchodz¡ce w zakres szeroko pojmowanej metaetyki, która bada
znaczenie tych terminów w dyskursie etyki.
Podziaª ten pozwoli mi doprecyzowa¢, jakie relacje chc¦ tu rozwa»y¢. Kiedy mówi¦ o wpªywie neuroetyki na etyk¦ tradycyjn¡, mam na
my±li zagadnienia drugiego typu wchodz¡ce w skªad etyki neuronauki
(a wi¦c dotycz¡ce etycznych implikacji neuronauki) oraz zagadnienia
nale»¡ce do neuronauki etyki. Z tego korpusu problemów wybieram
za± nast¦puj¡ce: (1) wpªyw wyników bada« neuronauki na struktury
etyczne (pomijam zatem struktury spoªeczne i prawne), (2) mo»liwo±¢
wsparcia przez neuronauk¦, której± z klasycznych szkóª metaetycznych
(zagadnienie to nie jest wprost wymienione przez Roskies). To, co ª¡czy oba typy zagadnie« to ich deskryptywny raczej ni» normatywny
charakter. Nie chodzi tu bowiem o bezpo±rednie ustalanie norm post¦powania, lecz zbadanie wpªywu, jaki mog¡ wywiera¢ wspomniane
badania na etyk¦ normatywn¡ i metaetyk¦. Jednocze±nie nie jest to
równie» badanie przedmiotowe bowiem nie idzie tu o

faktyczny wpªyw,

lecz o istnienie zwi¡zków logicznych i j¦zykowych mi¦dzy twierdzeniami
neuronauki a twierdzeniami etyki normatywnej i metaetyki. S¡ to wi¦c
w ±cisªym sensie rozwa»ania metaetyczne.
Nie b¦d¦ zajmowaª si¦ tymi zagadnieniami w ogólno±ci, lecz rozwa»¦
je na przykªadzie konkretnej koncepcji. Mam na my±li propozycj¦ psychologa ameryka«skiego Marca Hausera, któr¡ sformuªowaª w ksi¡»ce

Moral Minds

oraz kilku innych artykuªach (zob. Hauser 2006; Cush-

man, Young, Hauser 2006; Hauser 2007). Wydaje si¦, »e warto zastanowi¢ si¦ nad konsekwencjami etycznymi bli»ej okre±lonych propozycji;
to bowiem zapewni dyskusji niezb¦dne minimum precyzji. Tym bardziej, »e koncepcja Hausera zawiera prób¦ caªo±ciowego i spójnego uj¦cia

moralnego umysªu.

Zacznijmy wi¦c od krótkiej charakterystyki jej

zasadniczych twierdze«.

1. Hauserowska gramatyka moralna
Zasadnicze przesªanie tej koncepcji najlepiej streszcza sam jej autor w pierwszych zdaniach ksi¡»ki

Moral Minds : Podstawowa idea tej

ksi¡»ki jest prosta: ewolucja wyposa»yªa nas w instynkt moralny, zdol-
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no±¢, która dojrzewa w ka»dym dziecku, zaprojektowana w ten sposób,
i» umo»liwia powstawanie automatycznych s¡dów w kwestii tego, co
moralnie sªuszne lub nie; zdolno±¢ oparta na nieu±wiadomionej gramatyce dziaªa« (Hauser 2007, s. xvii.). Jak wida¢, Hauser sytuuje si¦
wyra¹nie po jednej ze stron starego, lozocznego sporu o

¹ródªa moral-

no±ci. Moralno±¢ ma charakter wrodzony, nie za± konwencjonalny (jak
twierdziª plato«ski Trazymach). Sªowa o

moralnym instynkcie odsyªaj¡

nas do XVIII-wiecznych brytyjskich teoretyków zmysªu moralnego. To,
co Hauser wnosi tutaj nowego, to ewolucyjna, darwinowska perspektywa, przede wszystkim za± odwoªanie do idei gramatyki generatywnej
Noama Chomsky'ego. Autor

Moral Minds twierdzi bowiem, »e u podgramatyka moralna, analogiczna

staw instynktu moralnego le»y swoista

do, postulowanej przez Chomsky'ego, uniwersalnej gramatyki gª¦bokiej.
Pisze Hauser:
Uniwersalna gramatyka, która jest sercem naszych umiej¦tno±ci j¦zykowych i jest cz¦±ci¡ naszego wrodzonego wyposa»enia jako gatunku,
dostarcza spoiwa (toolkit ) do budowania konkretnych j¦zyków. Kiedy
ju» przyswoimy sobie nasz j¦zyk narodowy, jeste±my w stanie mówi¢
i rozumie¢ co inni mówi¡, bez namysªu (without reasoning ) i bez ±wiadomego dost¦pu do le»¡cych u podstaw tego procesu reguª i zasad.
Twierdz¦, »e nasza kompetencja moralna zawiera w sobie uniwersaln¡
gramatyk¦ moraln¡, spoiwo umo»liwiaj¡ce budow¦ konkretnych syste-

mów moralnych. Kiedy wi¦c przyswoimy ju» sobie specyczne kulturowo normy  proces, który bardziej przypomina wyrastanie ko«czyn
ni» przesiadywanie w szkóªce niedzielnej i uczenie si¦ o cnotach i wyst¦pkach  oceniamy czy dane dziaªanie jest dozwolone, nakazane czy
zakazane bez ±wiadomego namysªu i bez otwartego dost¦pu do reguª
le»¡cych u podstaw tego procesu (Hauser 2007, xviixviii).

Powstaje jednak pytanie, jakie jest ¹ródªo przekonania Hausera o istnieniu tego rodzaju uniwersalnej gramatyki moralnej (por. Dwyer 2004).
Uzasadniaj¡c swoj¡ tez¦, ameryka«ski psycholog konstruuje trzy modele s¡du moralnego funkcjonuj¡ce, jego zdaniem, w psychologii i lozoi.
Pierwszy z nich nazywa

Istot¡ Hume'owsk¡. W modelu tym proces wy-

dawania s¡du moralnego jest najprostszy i przedstawia si¦ nast¦puj¡co:
(1) zachodzi pewne zdarzenie, które jest percypowane przez podmiot
oceniaj¡cy, (2) percepcja ta wywoªuje okre±lon¡ emocj¦, np. obrzydzenie, (3) emocja ta za± jest ¹ródªem okre±lonego s¡du moralnego. Model
ten ma by¢ propagowany przez Jonathana Haidta (zob. Haidt 2001).
Drugi model nazwany zostaª

Istot¡ Kantowsk¡.

Istota ta wydaje s¡d

w nast¦puj¡cy sposób: (1) zachodzi pewne zdarzenie, które jest percypowane przez podmiot oceniaj¡cy, (2) podmiot oceniaj¡cy podejmuje
racjonalny i ±wiadomy namysª nad tym zdarzeniem w kontek±cie okre-
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1

±lonych reguª , (3) namysª ten prowadzi do wydania okre±lonego s¡du.
Model ten rzadko, zdaniem Hausera, jest stosowany; funkcjonuje natomiast jego zmodykowana wersja proponowana przez Joshu¦ Greena
(zob. Green et al., 2004). Prezentuje si¦ ona nast¦puj¡co: (1) zachodzi pewne zdarzenie, które jest percypowane przez podmiot oceniaj¡cy, (2)

równolegle

dochodzi do reakcji emocjonalnej oraz ±wiadomego

i racjonalnego namysªu nad zdarzeniem w kontek±cie obowi¡zuj¡cych
norm, (3) w ko«cu pojawia si¦ s¡d moralny. W tym miejscu nale»y jednak zwróci¢ uwag¦ na etap (2). Równolegle zachodz¡ce wtedy procesy
mog¡ si¦ zgadza¢  wtedy gªadko wydajemy s¡d; mog¡ by¢ jednak
sprzeczne  pewna emocja, na przykªad wspóªczucie, mo»e si¦ nie zgadza¢ z racjonalnym namysªem, który prowadziªby do s¡du pot¦piaj¡cego. Sytuacja taka jest istot¡

koniktu sumienia. Wreszcie proponuje
Istot¦ Rawlsowsk¡ 2 . W jej

Hauser kolejny model, który okre±la jako

przypadku proces dochodzenia do s¡du moralnego przebiega w nast¦puj¡cych etapach: (1) nast¦puje percypowane zdarzenie, (2) dochodzi
do

analizy dziaªania zawartego w zdarzeniu, (3) analiza ta skutkuje po-

wstaniem s¡du aprobuj¡cego lub dezapobuj¡cego, (4) dopiero w nast¦pstwie s¡du powstaje (ewentualnie) emocja oraz ±wiadomy i racjonalny

analiza dziaªania. W niej bowiem ujawniaj¡ si¦ reguªy, postulowanej przez
Hausera, gramatyki moralnej. Zdaniem autora Moral Minds, model ten
namysª. Centralnym elementem modelu Istoty Rawlsowskiej jest

ma przewag¦ nad pozostaªymi. Model Istoty Kantowskiej nie oddaje
rzeczywisto±ci moralnej oceny, która jest szybka wr¦cz automatyczna.
Model Istoty Hume'owskiej nie wyja±nia, w jaki sposób dane zdarzenie
wywoªuje okre±lon¡ emocj¦. Umysª moralny musi w jaki± sposób

oceni¢

dane zdarzenie, aby mogªa zrodzi¢ si¦ emocja. Nale»y wi¦c postulowa¢
istnienie jakiego± rodzaju dziaªania analitycznego, które jest niedost¦pne ±wiadomej reeksji. Hauser twierdzi, »e ta praca analityczna odbywa
si¦ wedle okre±lonych reguª (one wªa±nie tworz¡ uniwersaln¡ gramatyk¦
moraln¡), za± jej przedmiotem jest

dziaªanie.

Ogólnie rzecz bior¡c, wedle postulowanych reguª, ka»de dziaªanie jest
analizowane jako struktura przyczynowo-skutkowa (

quenses of action ):
1

causes and consereceiver )

SPRAWCADZIAANIEADRESAT (

Prawnicy powiedzieliby w tym miejscu, i» podmiot dokonuje subsumpcji

stanu faktycznego pod obowi¡zuj¡c¡ norm¦. W istocie najlepszym przykªadem funkcjonowania modelu Istoty Kantowskiej jest ±wiat rozumowa« prawniczych.

2

Drugim  obok teorii Noama Chomsky'ego  ¹ródªem inspiracji dla Hau-

sera jest wªa±nie teoria sprawiedliwo±ci Johna Rawlsa z jej ide¡ wrodzonego poczucia sprawiedliwo±ci  sprawiedliwo±ci jako bezstronno±ci (justice as
fairness ).

Umysª moralny a namysª etyczny

81

SKUTEKOCENA (Hauser 2007, s. 47). Elementy te wyst¦puj¡ zawsze
we wzajemnym powi¡zaniu. Dysponuj¡c tak zarysowan¡ hipotetyczn¡
struktur¡ Hauser zinterpretowaª wyniki wªasnych oraz cudzych eksperymentów. Pozwoliªo mu to doj±¢ do pewnych twierdze« dotycz¡cych
reguª, które prowadz¡ do powstawania okre±lonych ocen oraz roli emocji w s¡dach moralnych.
Hausera interesowaªy w szczególno±ci dziaªania, które prowadz¡ do
czyjej± krzywdy i których ocena prowadzi do pewnego rodzaju dylematów. Eksperymenty, w których badanym nakazywano ocen¦ rozmaitych
scenariuszy dziaªania w przypadku tzw.

trolley cases 3 pozwoliªy Hause-

rowi na wyró»nienie rozmaitych typów dylematów moralnych. W tym
miejscu wspomn¦ jedynie o podziale na dylematy osobiste i nieosobiste. Te pierwsze dotycz¡ sytuacji, w których dochodzi do skrzywdzenia innej osoby przez kontakt zyczny, te drugie zakªadaj¡ skrzywdzenie innej osoby, lecz w odmienny sposób. Dokonanie tej krzywdy ma

4

zawsze na celu osi¡gni¦cie jakiego± dobra . Podziaª ten pokazaª rol¦

3

Trolley cases, czyli dylematy wagonika, to wymy±lone przez lozof-

k¦ Philipp¦ Foot sytuacje maj¡ce obrazowa¢ Zasad¦ Podwójnego Skutku.
W najprostszym przypadku idzie o nast¦puj¡ce sytuacj¦: (1) Na torze pracuje pi¦ciu robotników; jednak w pewnej odlegªo±ci na tym samym torze
pojawia si¦ rozp¦dzona kolejka, która zmierza w stron¦ pracuj¡cych. Najwyra¹niej kto± straciª kontrol¦ nad kolejk¡. My jednak znajdujemy si¦ przy
zwrotnicy i jeste±my w stanie skierowa¢ kolejk¦ na boczny tor zanim uderzy
w robotników. Problem w tym, »e na bocznym torze pracuje robotnik, który
niechybnie zginie, je±li przestawimy zwrotnic¦. Czy powinni±my to zrobi¢?
(2) Sytuacja jest podobna. Tym razem jednak nie istnieje »adna bocznica.
My natomiast stoimy na mostku nad torami i obserwujemy nadje»d»aj¡c¡ kolejk¦. Mogliby±my ewentualnie skoczy¢ z mostku pod koªa kolejki w nadziei,
»e j¡ to zatrzyma lub przynajmniej spowolni jej bieg. Nasza waga niestety nie
rokuje nadziei na sukces. Obok nas jednak stoi Grubas, który mógªby tak¡
kolejk¦ zatrzyma¢. Czy powinni±my zepchn¡¢ Grubasa zabijaj¡c go tym samym, jednak ratuj¡c »ycie robotnikom? W obu sytuacjach efekt jest ten sam:
ginie jedna osoba, a prze»ywa pi¦¢. Zasada Podwójnego Skutku objawia si¦
w tym, i» w pierwszej sytuacji ±mier¢ robotnika pracuj¡cego na bocznicy jest
jedynie niezamierzonym skutkiem dziaªania, którego zamierzonym skutkiem
jest ocalenie robotników (podwójny skutek). W drugim przypadku ±mier¢
Grubasa nie stanowi niezamierzonego skutku dziaªania, którego zamierzonym skutkiem jest uratowanie robotników, lecz stanowi ±rodek do tego celu.
Gdyby±my wi¦c usprawiedliwili zrzucenie Grubasa z mostku podpisaliby±my
si¦ pod zasad¡ cel u±wi¦ca ±rodki (zob. Foot 1978).

4

W przypadku trolley cases, ró»nica mi¦dzy dylematami osobistymi i nie-

osobistymi odzwierciedla ró»nic¦ mi¦dzy wy»ej opisanymi przypadkami podstawowymi.
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emocji w generowaniu s¡du moralnego. Badania osób z uszkodzonymi
o±rodkami emocjonalnymi mózgu pokazaªy, »e w przypadku dylematów osobistych wydaj¡ one odmienne s¡dy ni» osoby zdrowe (co nie
zachodzi w przypadku dylematów nieosobistych). St¡d w przypadku
moralnych dylematów osobistych Istota Rawslowska musi zosta¢ uzupeªniona o komponent emocjonalny (Hauser 2006, s. 217218; Hauser
2007, s. 112131, 232241). Nie jest jednak jasne, w jaki sposób nale»aªoby tego dokona¢; sam Hauser nie przedstawia »adnej propozycji.
Zanim zako«czymy ten krótki szkic hauserowskiej koncepcji, warto
zaprezentowa¢ pewne elementy postulowanej przez Hausera gramatyki. Skªadaj¡ si¦ na ni¡ tzw. Trzy Zasady Wyrz¡dzania Szkody (Cushman, Young, Hauser 2006). Stoj¡ one u podstaw wydawania s¡dów
o dziaªaniach, których efektem jest szkoda innego podmiotu (a wi¦c
równie» takich, z jakimi mamy do czynienia w przypadku

ses ).

trolley ca-

Oto one: (a) Zasada Dziaªania: zdecydowanie surowiej ocenia-

my zachowanie, które wyrz¡dza szkod¦ poprzez dziaªanie ni» poprzez

5

zaniechanie . Zasada ta ma wyja±nia¢ np. ró»nic¦ w warto±ciowaniu
obecn¡ w praktyce medycznej mi¦dzy zabijaniem (pot¦pione, karalne), a pozwoleniem na ±mier¢ poprzez odst¡pienie od intensywnego
leczenia (brak pot¦pienia i karalno±ci); racjonalne przesªanki takiej dystynkcji s¡, wedle Hausera, w¡tªe  st¡d postulowane istnienie tego typu
zasady. (b) Zasada Intencji: zdecydowanie gorzej oceniamy dziaªania,
których efekt w postaci szkody jest

bezpo±rednio zamierzony

(intencjo-

nalny), ni» dziaªania, których efekt w postaci szkody nie byª zamierzony
bezpo±rednio, lecz przewidywany. Zasada ta najlepiej oddaje tradycyjn¡ Zasad¦ Podwójnego Skutku. Skutek w postaci zabicia napastnika
jest usprawiedliwiony w przypadku samoobrony, bowiem gªównym celem jest tutaj wªa±nie obrona wªasnego istnienia; przewidywanym za±,
cho¢ nie bezpo±rednio zamierzonym skutkiem dziaªania jest ±mier¢ napastnika. Gdyby gªównym celem byªoby zabicie napastnika, dziaªania
broni¡cego si¦ (czy jeszcze broni¡cego si¦?) zostaªyby ocenione inaczej.
(c) Zasada Kontaktu: dziaªania, których efektem jest szkoda wyrz¡dzona podmiotowi, a które polegaj¡ na

zycznym

kontakcie z adresatem

dziaªania, s¡ gorzej ocenianie ni» takie, w których szkoda nast¦puje
w wyniku dziaªania nie anga»uj¡cego kontaktu zycznego. Istnienie tej
zasady zostaªo stwierdzone ju» przez niemieckich etologów kilkadziesi¡t lat temu (zob. Eibl-Eibesedt 1987; Wickler 2001). Irenäus Eibl-

5

Pomijam tu rozwa»ania, tyle» ciekawe, co skomplikowane, nad zagadnie-

niem zwi¡zku przyczynowego w kontek±cie odpowiedzialno±ci za tzw. skutki
zaniecha«; jest to problem wa»ny zarówno dla etyki (dzi± przede wszystkim
bioetyki), jak i teorii prawa.
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Eibesfeldt ilustruje j¡ nast¦puj¡cym przykªadem: [...] gdyby od pilota
bombowca za»¡dano, aby zabijaª swoje oary pojedynczo  byªby tym
oburzony (Eibl-Eibesfeldt 1987, s. 122).
Zasady te zarz¡dzaj¡ naszymi s¡dami moralnymi i niektóre z nich
s¡ dla nas dost¦pne w tym sensie, »e po wydaniu s¡du jeste±my w stanie uzasadni¢ go powoªuj¡c si¦ wªa±nie na okre±lon¡, wªa±ciw¡ w danym
przypadku, zasad¦. Jednak nie wszystkie maj¡ tak¡ wªa±ciwo±¢: Hauser
twierdzi np., »e Zasada Intencji, nie jest dost¦pna naszej ±wiadomo±ci,
tzn. nie potramy uzasadni¢ (twierdzenie to nie dotyczy etyków i psychologów moralno±ci), dlaczego ró»nie oceniamy okre±lone, wchodz¡ce
tu w gr¦, dziaªania, cho¢ efekt jest ten sam.
Tak oto w krótkim zarysie przedstawia si¦ koncepcja Marca Hausera; przejd¦ teraz do kwestii implikacji takiego uj¦cia dla tradycyjnych
dziedzin etyki. Zaczn¦ od etyki normatywnej.

2. Umysª moralny a etyka normatywna
Pytanie o implikacje koncepcji Hausera dla etyki normatywnej mo»na rozumie¢ dwojako: mo»na mianowicie rozwa»a¢, czy z architektury
hauserowskiej gramatyki moralnej

wynikaj¡

okre±lone normy moralne;

w innym sensie mo»na pyta¢, czy przedstawiona wy»ej

ralno±ci

psychologia mo-

wspiera w jakim± sensie (ten sens spróbuj¦ jeszcze dookre±li¢)

okre±lon¡ normatywn¡ tradycj¦ etyczn¡ w rodzaju konsekwencjalizmu,
deontologii, czy etyki cnót. Relacj¦ okre±lon¡ w pierwszym rozumieniu sensu naszego pytania nazw¦

kwesti¡ wpªywu bezpo±redniego. Rekwesti¡

lacj¦ przywoªan¡ w drugim rozumieniu naszego pytania nazw¦

wpªywu po±redniego.

Zacznijmy od rozwa»enia kwestii wpªywu bezpo-

±redniego; jest ona prostsza i jej rozwi¡zanie nie nastr¦cza wi¦kszych
problemów.

2.1. Kwestia wpªywu bezpo±redniego
W pewnym sensie w kwestii tej wypowiada si¦ sam Hauser: Powiedzie¢, »e zostali±my wyposa»eni w uniwersaln¡ gramatyk¦ moraln¡, to
powiedzie¢, »e w procesie ewolucyjnym wytworzyli±my ogólne, lecz abstrakcyjne zasady decydowania, które dziaªania s¡ zabronione, dozwolone czy nakazane. Zasady te nie maj¡ konkretnej tre±ci. Nie ma »adnych
zasad stwierdzaj¡cych, jakie konkretne dziaªania seksualne, altruistyczne czy z udziaªem przemocy s¡ dozwolone, zabronione czy nakazane
(Hauser 2007, s. 420). Badaj¡c zatem uniwersaln¡ gramatyk¦ moraln¡
nie odnajdziemy »adnych norm post¦powania.
Jednak»e sens kwestii bezpo±redniego wpªywu jest inny. Nie idzie tu
bowiem o pewnego rodzaju twierdzenie dotycz¡ce faktów, a takim jest
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niew¡tpliwie odpowied¹ Hausera. W gruncie rzeczy autor

Moral Minds

mówi jedynie, »e w zakres postulowanej przez niego gramatyki moral-

nie wchodz¡

nej

6

normy moralne dotycz¡ce post¦powania . Idzie raczej

wynikaj¡
stwierdze« dotwierdze« skªadaj¡cych si¦

o to, czy ze stwierdze« dotycz¡cych tre±ci moralnego umysªu
okre±lone normy. Podkre±lam, »e chodzi o wynikanie ze

tycz¡cych tre±ci moralnego umysªu, nie za±
na tre±¢ moralnego umysªu. Jest to zasadnicza ró»nica, bowiem w tym

drugim przypadku, wynikanie norm jest caªkiem mo»liwe; na t¦ tre±¢
mog¡ skªada¢ si¦ przecie» wyra»enia ocenne  z kolei w przypadku
twierdze« dotycz¡cych tre±ci umysªu moralnego (co jest w umy±le moralnym?, jakie zasady rz¡dz¡ wydawaniem s¡dów moralnych) mamy
do czynienia, z natury rzeczy, jedynie z wyra»eniami deskryptywnymi.
Gdy u±ci±lili±my sens naszego pytania wida¢ wyra¹nie, »e problem
sprowadza si¦ do sªynnej gilotyny Hume'a (Hume 1963, s. 258259). Postulat szkockiego lozofa dotycz¡cy niemo»no±ci wyprowadzania twierdze« warto±ciuj¡cych z twierdze« opisowych byª rozmaicie interpretowany i nigdy nie uzgodniono w tej sprawie stanowisk (por. A. MacIntyre
1995, s. 221231; P. Nowell-Smith 1965, s. 3637). Przyjm¦ tutaj pewn¡
±cisª¡ interpretacj¦ abstrahuj¡c od tego, czy rzeczywi±cie Hume miaª to
na my±li. Otó» nie mo»na wnioskowa¢ o normach wyª¡cznie na podstawie twierdze« opisowych (por. Ossowska 1957, s. 144147). Z tego
wi¦c, »e m¦»czy¹ni maj¡ (wedle psychologów ewolucyjnych) skªonno±¢
do zdradzania swych partnerek, nie wynika, »e powinni to robi¢. Uwa»am, »e tak sformuªowane twierdzenie Hume'a jest sªuszne. Tak wi¦c
propozycja Hausera nie mo»e stanowi¢ materiaªu z którego mo»na by
wnioskowa¢ o okre±lonych normach. Sam autor

7
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uznaje

w ogólno±ci wa»no±¢ twierdzenia Hume'a . Historycznie rzecz bior¡c,
podejmowano wiele prób zakwestionowania tego twierdzenia, a najbardziej udane zaproponowaª Searle (Searle 1978); jednak nie mo»e ono
odnosi¢ si¦ do koncepcji Hausera ze wzgl¦du na natur¦ tego rozwi¡za-

8

nia .

6

Nale»y jednak doda¢, »e Hauser jest w tym miejscu niekonsekwentny:

np. wzmiankowana przez nas Zasada Kontaktu jest pewnego rodzaju ocen¡,
z której bezpo±rednio wynika okre±lona norma.

7

Cho¢ jednocze±nie uwa»a, »e podziaª ten jest zarysowany zbyt ostro 

przedstawia te» przykªad pewnego wnioskowania, w którym wychodzi si¦ od
±ci±le opisowych przesªanek, a dochodzi do normatywnego wniosku, wnioskowania, które mimo to wydaje si¦ uprawnione. Ostatecznie jednak sam przyznaje, »e istnieje tam ukryta przesªanka normatywna. Podwa»a to warto±¢
tego przykªadu. Zob. Hauser 2007, s. 34.

8

Ogólnie rzecz bior¡c pomysª Johna Searle'a jest nast¦puj¡cy: zdania opi-

sowe odnosz¡ce si¦ do pewnych faktów nale»y zró»nicowa¢ w zale»no±ci od
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2.2. Kwestia wpªywu po±redniego
Wpªyw po±redni, który mam tu na my±li, mo»e mie¢ dwojaki cha-

reeksyjnej równowagi, powoªywa¢ si¦ na koncepcj¦ Hausera w celu wsparcia danej tradycji
rakter. Mo»na mianowicie, odwoªuj¡c si¦ do idei

etycznej jako takiej, która w zestawieniu z t¡ koncepcj¡ umo»liwi nam
osi¡gni¦cie wspomnianej równowagi. Mo»na te», odwoªuj¡c si¦ do propozycji zarysowanej w

Moral Minds, uchyli¢ okre±lone rozwi¡zania pro-

blemów etycznych obecne w danych teoriach normatywnych. W pierwszym przypadku pojawia si¦ pytanie, jaka tradycja etyczna w zestawieniu z hauserowsk¡ gramatyk¡ moraln¡ mo»e prowadzi¢ do równowagi
reeksyjnej; w drugim przypadku pytamy, jakie rozwi¡zanie i dlaczego mo»emy uchyli¢. Pierwsz¡ drog¦ zdaje si¦ proponowa¢ sam Hauser;
drug¡ drog¡ kroczy Peter Singer. Rozwa»¦ je teraz kolejno.
Ide¦

równowagi

reeksyjnej,

któr¡

spopularyzowaª

Rawls

(zob.

Rawls 1994, s. 3035, 7075.) mo»na stre±ci¢ nast¦puj¡co: ka»dy z nas
jest wyposa»ony w pewien zespóª intuicji moralnych; teorie etyczne
mog¡ by¢ im bliskie lub daleko od nich odbiega¢. W tym drugim przypadku nale»y d¡»y¢ do ich uzgodnienia w ten sposób, »e rezygnujemy
z pewnych naszych intuicji, a tak»e z pewnych twierdze« teorii. Je±li po
tym zabiegu uda nam si¦ pogodzi¢ pierwotne intuicje i teori¦ etyczn¡,
osi¡gn¦li±my stan reeksyjnej równowagi. Inaczej mówi¡c, stan reeksyjnej równowagi oznacza sytuacj¦, w której wszystkie my±li podmiotu,
dotycz¡ce okre±lonej dziedziny, zgadzaj¡ si¦ ze sob¡. Idea ta pozostaje
w ±cisªym zwi¡zku z rawlsowsk¡ teori¡ sprawiedliwo±ci, jednak zyskaªa równie» samodzielny byt jako propozycja sposobu budowania teorii
w etyce.
tego, do jakich faktów si¦ odnosz¡. Istniej¡ bowiem fakty instytucjonalne, które ró»ni¡ si¦ od faktów surowych (brute ). Fakty surowe to takie, które mog¡
zaj±¢ w ±wiecie bez wzgl¦du na to, czy obowi¡zuj¡ w nim jakiekolwiek reguªy
(nie chodzi o prawa przyrody), np. fakt powszechnej ±mierci jest faktem surowym. W odró»nieniu od tych ostatnich, fakty instytucjonalne mog¡ zaj±¢
jedynie wtedy, gdy istniej¡ pewne reguªy, które kreuj¡ okre±lone instytucje.
Istnienie instytucji pozwala zaistnie¢ pewnym faktom. Tak np. istnienie instytucji wªasno±ci pozwala zaistnie¢ takiemu oto faktowi instytucjonalnemu,
»e jestem wªa±cicielem ksi¡»ki, która le»y przede mn¡. Na instytucje skªadaj¡ si¦ reguªy, których przynajmniej cz¦±¢ ma charakter norm. Tak wi¦c je±li
zdanie: Mariusz Weiss jest wªa±cicielem tej oto ksi¡»ki jest prawdziwe, to
wynikaj¡ z niego okre±lone normy, np. »e nikomu nie wolno rzeczonej ksi¡»-

ki zabra¢ samowolnie. Dokonany przez Searle'a przeskok mi¦dzy dziedzin¡
faktów i warto±ci powiódª si¦, jednak nie dotyczy on propozycji Hausera 
ten bowiem prezentuj¡c swoj¡ koncepcj¦ u»ywa zda«, które odnosz¡ si¦ do
faktów surowych.
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Powiedziaªem, »e Marc Hauser wydaje si¦ by¢ zwolennikiem takiego

podej±cia. Nigdzie w swej ksi¡»ce nie u»ywa poj¦cia równowaga reeksyjna, jednak wielokrotnie zwraca uwag¦, »e rozmaite teorie etyczne
musz¡ bra¢ pod uwag¦ nasz¡ moraln¡ natur¦ (tj. gramatyk¦ moraln¡,
w któr¡ wyposa»one s¡ nasze umysªy); autor

Moral Minds ubolewa te»,

»e czasem ich drogi rozchodz¡ si¦ zbyt daleko. Hauser pisze np.
Jest oczywiste, »e na terenie medycyny, a tak»e w wielu innych obszarach, gdzie narastaj¡ konikty moralne, polityka grz¦¹nie, a politycy powinni bardziej wsªuchiwa¢ si¦ w gªos naszych intuicji i tworzy¢
polityk¦, która bierze pod uwag¦ moralny gªos naszego gatunku. Nie
oznacza to wcale jego ±lepej akceptacji. Jest mo»liwe, a nawet bardzo
prawdopodobne, »e cz¦±¢ naszych, ewolucyjnie wytworzonych, intuicji,
nie da si¦ ju» stosowa¢ do bie»¡cych problemów spoªecznych. Jednak
w rozwijaniu polityki, której tre±ci¡ jest okre±lanie, co ludzie powinni
robi¢, osi¡gniemy bardziej efektywne i trwaªe rezultaty, je±li we¹miemy
pod uwag¦ nasze intuicyjne skªonno±ci decyduj¡ce o reakcji na wprowadzanie danych norm spoªecznych (Hauser 2007, s. xx).

Nic nie wskazuje na to, by z powy»szego dezyderatu nale»aªo wyª¡czy¢ normatywne teorie etyczne. Zapytajmy zatem, która z tradycji
normatywnych jest najbli»sza moralnemu gªosowi naszego gatunku?
Rozpatrz¦, dla uproszczenia, jedynie trzy z nich, mianowicie etyk¦ deontologiczn¡, konsekwencjalizm i etyk¦ cnót. Aby uchwyci¢ istot¦
ka»dej z nich wyobra¹my sobie fakt podlegaj¡cy ocenie moralnej w postaci pewnego schematu: mamy oto pewien podmiot, który przeprowadza pewne dziaªanie, natomiast dziaªanie to prowadzi do (w miar¦)
okre±lonych konsekwencji. Ka»da z wspomnianych wy»ej tradycji poszukuje podstawy moralnej oceny tej sytuacji w innym elemencie tego
schematu. Etyka cnót skupia si¦ na podmiocie i zapytuje, czy dane
dziaªanie z jego konsekwencjami,

wypªyn¦ªo

z okre±lonych cech owego

podmiotu, w szczególno±ci, czy byªo rezultatem jakiej±

cnoty.

Etyka

deontologiczna zwraca uwag¦ na samo dziaªanie, podejmuj¡c pytanie,
czy byªo ono zgodne z

obowi¡zkiem, sªuszno±ci¡

lub

prawem.

Nato-

miast konsekwencjalista swoj¡ analiz¦ rozpocznie od oceny konsekwencji danego dziaªania. Powy»sze nie oznacza, »e poszczególne tradycje
nie interesuj¡ si¦ pozostaªymi czªonami schematu; jednak podstaw¡ ich
rozwa»a« jest zawsze okre±lona jego cz¦±¢, pozostaªe za± traktowane s¡
jako wtórne.
Która z tych tradycji jest bli»sza hauserowskiego

homo moralis ; ina-

czej mówi¡c, z któr¡ z nich gramatyka moralna mo»e wytworzy¢ reeksyjn¡ równowag¦? Zacznijmy od etyki cnót. Tradycja ta kªadzie
nacisk na

cnoty,

a wi¦c na pewne trwaªe dyspozycje do okre±lonych

dziaªa«, które powalaj¡ wie±¢ harmonijne »ycie. Listy cnót ukªadano
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ró»ne, w naszych rozwa»aniach nie ma to znaczenia. Cnoty mog¡ by¢
nabyte i wyuczone (tak np. jest w etyce Arystotelesa i w nawi¡zuj¡cej
do niej koncepcji MacIntyre'a, por. MacIntyre 1996) lub wrodzone (tak
to widzi John Gray, który cnoty przypisuje równie» zwierz¦tom, por.
Gray 2003). Wydaje si¦, »e w obu przypadkach mo»na cnoty trenowa¢.
Czy dla umysªu moralnego tak rozumiane cnoty s¡ podstaw¡ moralno±ci? Odpowied¹ wydaje si¦ negatywna. Moralna gramatyka nie
zawiera w sobie reguª oceny cech czy sprawno±ci dziaªaj¡cych podmiotów, lecz dziaªa«, w powi¡zaniu z ich przyczynami i skutkami. Wa»nym
kryterium oceny dziaªania jest wprawdzie jego przyczyna, któr¡ mo»e
by¢ okre±lona cecha podmiotu  intencja lub przewidywanie, nie ma
ona jednak wiele wspólnego z poj¦ciem cnoty. Cnota bowiem, przypomnijmy, jest

trwaª¡ dyspozycj¡ do okre±lonego rodzaju dziaªa«. Tak ro-

zumiana nie odgrywa wi¦kszej roli w hauserowskim moralnym umy±le.
Znacznie wa»niejsze w propozycji Hausera wydaje si¦ poj¦cie

reguªy.

Gramatyka moralna skªada si¦ przecie» z reguª, które okre±laj¡, jakiego rodzaju dziaªania s¡ dozwolone, nakazane lub zakazane (por. wy»ej,

9

cyt. na str. 3) . Wªa±nie koncentracja na reguªach jest, zdaniem Johna Graya, najwi¦kszym bª¦dem Hausera. Autor ten pisze o koncepcji
ameryka«skiego psychologa:
Kªopot z tym rozumowaniem nie polega na tym, »e sugeruje ono, i» moralna wªadza czªowieka jest czym± wyj¡tkowym, w co trudno w¡tpi¢.
Chodzi o to, »e ª¡czy si¦ ono z tworzeniem i wypeªnianiem racjonalnych reguª i zasad. Tu Hauser ró»ni si¦ od Hume'a, który wierzy, »e
kiedy stosujemy zmysª moralny, staje si¦ dla nas jasne, co jest cnot¡,
a co grzechem. [...] Pogl¡d Hume'a, »e moralno±¢ oparta jest na ludzkiej
wªadzy odczuwania i s¡dzenia, wydaje mi si¦ ªatwiejszy do utrzymania
od tych, w których zasadnicz¡ rol¦ graj¡ uniwersalne zasady wrodzone, gdy» lepiej pasuje do ewolucyjnego wyja±nienia pochodzenia moralno±ci. [...] W uj¦ciu Hume'a, jak te» w najnowszych uj¦ciach ewolucyjnych, ludzka moralno±¢ rozwija si¦ i korzysta ze zdolno±ci i cech,
które czªowiek dzieli z najbli»szymi mu ewolucyjnie pobratymcami 
i nie ma mi¦dzy nimi nieprzekraczalnej bariery. Odwoªywanie si¦ do
zasad pozostaje cech¡ dystynktywn¡ »ycia moralnego, ale tak¡, która odzwierciedla ludzkie konwencje, a nie reguªy post¦powania wyryte
w ludzkim mózgu (Gray 2007).

W innym miejscu Gray pisze za±: Je±li kto± poszukuje ¹ródeª etyki, powinien si¦ przyjrze¢ »yciu innych zwierz¡t. Korzeniem etyki s¡

9

Nawiasem mówi¡c, twierdzenie to wydaje si¦ pozostawa¢ w sprzeczno±ci

z twierdzeniem o czysto formalnym charakterze reguª skªadaj¡cych si¦ na
postulowan¡ gramatyk¦ moraln¡. Wspomniana np. Zasada Intencji wygl¡da
na twierdzenie warto±ciuj¡ce o pewnej, cho¢ bardzo ogólnej, tre±ci.
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zwierz¦ce zalety. Ludzie nie mogliby prowadzi¢ udanego »ycia, gdyby nie cnoty, które dziel¡ ze swymi zwierz¦cymi krewniakami (Gray
2003, s. 100). Abstrahuj¦ w tej chwili od pytania, czy trafna jest uwaga
brytyjskiego lozofa na temat sprzeczno±ci mi¦dzy koncepcj¡ gramatyki moralnej, a teori¡ ewolucji. Istotniejsze dla nas jest tu twierdzenie
o nieprzystawalno±ci etyki cnót i hauserowskiej koncepcji.
Pozostaje nam zatem rozwa»y¢ deontologizm i konsekwencjalizm. Je±li racje ma Gray w swych uwagach nt. centralnej roli reguª w koncepcji
zawartej w

Moral Minds, to oczywistym byªoby wskazanie na pierwsz¡

z tych tradycji. Sprawa wydaje mi si¦ jednak du»o bardziej zªo»ona. Po
pierwsze, o czym ju» wspomniaªem, status reguª skªadaj¡cych si¦ na
gramatyk¦ moraln¡ jest niejasny. Trudno jednoznacznie rozstrzygn¡¢,
czy maj¡ one czysto formalny charakter, czy te» mo»na przypisa¢ im
okre±lon¡ tre±¢ (np. »e dziaªania tego a tego rodzaju s¡ zªe  wtedy
byªby to mocny argument na rzecz kompatybilno±ci Umysªu Moralnego z etyk¡ deontologiczn¡)

10 . Po drugie, same te reguªy, wedle Hausera,

uwzgl¦dniaj¡ skutki. Nie jest jednak jasne, dlaczego do oceny skutków
dziaªania potrzebny jest jaki± pod±wiadomy,

quasi -automatyczny

me-

chanizm. Wr¦cz przeciwnie, wydaje si¦, »e ocena taka jest i mo»e by¢
przeprowadzana czysto racjonalnie  wystarczy wskaza¢ kªopoty utylitaryzmu z ocen¡ u»yteczno±ci danych dziaªa« (zob. np. Grin 2000,
s.137143). Po trzecie wreszcie, samo umieszczenie reguª oceny dziaªa«
w ewolucyjnej perspektywie wskazuje na konsekwencjalistyczny charakter zjawisk moralnych. W optyce doboru naturalnego, dziaªania s¡
ocenianie jako dobre (sªuszne) lub zªe (niesªuszne) ze wzgl¦du na ich

efekt dla warto±ci przystosowawczej jednostek, b¡d¹ grup. Dziaªania nie
mog¡ by¢ wi¦c ocenianie  jako takie, czy ze wzgl¦du na ich zgodno±¢
z jak¡± norm¡ post¦powania.

Czy to wszystko przemawia na rzecz mo»liwo±ci osi¡gni¦cia reeksyjnej równowagi mi¦dzy moraln¡ gramatyk¡ ludzkiego gatunku a konsekwencjalizmem? Wydaje mi si¦, »e nie. Aby pokaza¢, dlaczego tak jest,
odwoªajmy si¦ do ksi¡»ki Thomasa Nagela pt.

Widok znik¡d

(Nagel

1997). Rozwa»ania zawarte w tej ksi¡»ce kr¡»¡ wokóª opozycji mi¦dzy
perspektyw¡ zanurzonej w ±wiecie osoby a obiektywnym obrazem
±wiata, którego cz¦±ci¡ jest ta osoba wraz ze swym punktem widzenia.

10

Mógªby kto± zauwa»y¢, »e formalny charakter reguªy przes¡dza pozy-

tywnie spraw¦ na rzecz kompatybilno±ci z etyk¡ deontologiczn¡  w ko«cu
kantowski imperatyw kategoryczny ma taki wªa±nie charakter, etyka kantowska za± jest sztandarowym przykªadem etyki deontologicznej. Nie jestem specjalist¡ od Kanta, wydaje mi si¦ jednak, »e formalny charakter imperatywu
nie przes¡dza o deontologicznym charakterze tej etyki, lecz o jej charakterze
racjonalnym.
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Wydaje mi si¦, »e koncepcja Hausera znakomicie ilustruje problem tej
opozycji. Nasza gramatyka moralna sprawia, »e oceniamy dane dziaªania w sposób wzgl¦dnie niezale»ny od ich konsekwencji (to wªa±nie
pokazaªy testy z ocenianiem

trolley cases

 mimo, »e okre±lone dzia-

ªania powoduj¡ takie same konsekwencje, oceniamy je ró»nie). To jest
wªa±nie

nasz

punkt widzenia. Obiektywny obraz ±wiata pokazuje kon-

sekwencjalistyczny charakter dziaªa« ocenianych moralnie, a tak»e to,
dlaczego nasza gramatyka moralna skonstruowana jest tak, a nie inaczej. Deontologiczny charakter naszej osobistej (jednocze±nie gatunkowej) perspektywy wzmacnia fakt, »e cz¦sto mamy trudno±ci z uzasadnieniem naszych s¡dów (Cuschman, Young, Hauser 2006, por. Haidt
2001)  zwi¡zek mi¦dzy intuicjonizmem a deontologicznym punktem
widzenia jest ±cisªy (P. H. Nowell-Smith 1965, s. 3648).
Wida¢ teraz jasno, dlaczego niemo»liwe jest osi¡gni¦cie równowagi reeksyjnej mi¦dzy nasz¡ gramatyk¡ moraln¡ a konsekwecjalizmem.
W samej naturze reeksyjnej równowagi le»y wyj±cie od osobistego
punktu widzenia. Nasz punkt widzenia jest deontologiczny  konse-

11 .

kwencjalizm zbyt daleko od niego odbiega

Rozpatrzmy teraz inny model wpªywu, jaki koncepcja Hausera mo»e
wywiera¢ na normatywne teorie etyczne; w tym uj¦ciu psychologicznoewolucyjne wyja±nienie naszych s¡dów moralnych pozwala uchyli¢ pewne etyczne problemy. Stanowisko takie prezentuje Peter Singer w artykule pt.

Ethics and Intuition

(Singer 2005)

12 . Singer jest przekonany,

»e »adnych norm z tego typu bada« wyprowadzi¢ si¦ nie da, jednak
nie mo»na bagatelizowa¢ ich wpªywu na etyk¦ normatywn¡. Jest tak
dlatego, poniewa» ewolucyjnie zorientowane koncepcje naszych intuicji
moralnych dostarczyªy prostych i przekonuj¡cych wyja±nie« tre±ci tych
intuicji. Je±li przyj¡¢, »e pewne s¡dy moralne maj¡ okre±lon¡ tre±¢ bowiem wyewoluowaªy w ±rodowisku maªych grup ªowiecko-zbierackich,
to, mówi¡c wprost, nie mo»emy traktowa¢ ich ju» powa»nie. Nie odnosz¡ si¦ one do »adnych, istotnych, faktów, lecz zostaªy zdeterminowane
przez okre±lone warunki ±rodowiskowe. Odnosz¡c si¦ do ró»nych s¡dów
wydawanych w kontek±cie

11

trolley cases

pisze Singer:

Fakt ten ilustruje np. pot¦»ny opór jaki wywoªaªa socjobiologiczna wizja

moralno±ci.

12

Singer wprawdzie nie odwoªuje si¦ do koncepcji Hausera wprost; nawi¡-

zuje jednak do tych samych bada« na podstawie których, Hauser buduje
swoj¡ koncepcj¦, za± jego wnioski maj¡ charakter ogólny w tym sensie, i» odnosz¡ si¦ do wszelkich koncepcji proponuj¡cych psychologiczno-ewolucyjne
wyja±nienie naszych s¡dów moralnych.
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Przez wi¦kszo±¢ swojej ewolucyjnej historii ludzie »yli w maªych grupach [...]. W takich grupach przemoc mogªa by¢ zadawana jedynie
w bliskim, osobistym kontakcie  przez zadawanie ciosów, popychanie, duszenie lub u»ycie kija czy kamienia jako broni. Aby radzi¢ sobie z takimi sytuacjami rozwin¦li±my szybkie, podbudowane emocjami, reakcje za kwestie zwi¡zane z bliskim kontaktem z innymi. My±l
o zepchni¦ciu obcej osoby z mostka wywoªuje tak¡ wªa±nie reakcj¦.
Przestawienie d¹wigni, która skieruje poci¡g na tor, gdzie uderzy on
w inn¡ osob¦ nie ma odniesienia do jakichkolwiek sytuacji w których
»yli nasi przodkowie. St¡d my±l o takim dziaªaniu nie wywoªuje w nas
odpowiedniej reakcji emocjonalnej. [...] Jaka jest wi¦c moralna doniosªo±¢ faktu, »e zabiªem kogo± w sposób, który byª mo»liwy milion lat
temu, w odró»nieniu od sposobu, jaki staª si¦ mo»liwy dopiero 200 lat
temu? Moim zdaniem: »adna (Singer 2005, s. 347348).

Najnowsze osi¡gni¦cia psychologii moralno±ci maj¡ wi¦c, zdaniem
autora

Wyzwolenia zwierz¡t,

oczyszczaj¡cy wpªyw na teorie norma-

tywne. Pozwalaj¡ bowiem zakwestionowa¢ rzeczow¡ warto±¢ niektórych
naszych intuicji moralnych; dzi¦ki temu etyka ma szanse sta¢ si¦ dyscyplin¡ bardziej racjonaln¡. W takim postawieniu sprawy kryje si¦ jednak
pewne niebezpiecze«stwo dla poznawczego statusu etyki, niebezpiecze«stwo, którego nie dostrzega Singer. Je±li bowiem psychologiczne wyja±nienia s¡dów moralnych mog¡ podwa»y¢ poznawczy walor niektórych
z nich, to co stoi na przeszkodzie, aby podwa»y¢ poznawcz¡ warto±¢
s¡dów moralnych jako takich? Kwesti¡ t¡ zajm¦ si¦ poni»ej.

3. Umysª moralny a metaetyka
Zanim rozwa»¦ problem realizmu moralnego przytocz¦ pewn¡ wypowied¹ Hausera w tej sprawie; wypowied¹ ta prezentuje koncept gramatyki moralnej jako pewien argument na rzecz obiektywno±ci faktów
moralnych. Paradoksalnie jednak (i zapewne wbrew intencjom autora

Moral Minds )

mo»e on równie» posªu»y¢ jako argument na rzecz

anty-realizmu:
Opis gramatyki moralnej norm spoªecznych ma te» dodatkowy walor:
dostarcza materiaªu tradycyjnym ju» debatom lozocznym dotycz¡cym problemu obiektywizmu w etyce. Je±li jeste± moralnym obiektywist¡, jeste± przekonany, »e s¡d moralny jest prawdziwy  »e oddaje
±wiat takim, jaki powinien by¢  je±li jest prawdziwy, jest prawdziwy
zawsze. Nie ma tu miejsca na relatywizm, rozstrz¡sania czy wyj¡tki.
Przypomnijcie sobie w tej chwili, »e podstawowe odró»nienie mi¦dzy
spoªecznymi konwencjami, a normami moralnymi zasadza si¦ na tym,
ze te ostatnie daj¡ poczucie uniwersalno±ci  bycia prawdziwymi zawsze i wsz¦dzie. Maªe dzieci zdaj¡ si¦ rozmie¢, »e twierdzenie mówi¡ce,
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»e nie wolno nikogo krzywdzi¢ bez powodu, jest prawdziwe dla ka»dego: Amerykanów i Afrykanów, ydów i gojów, chªopców i dziewczynek;
»e, co wi¦cej, nie istnieje autorytet, który mógªby uchyli¢ to twierdzenie. W odró»nieniu od norm moralnych, spoªeczne konwencje maj¡
posmak relatywizmu, kulturowej ró»norodno±ci i zale»no±ci od autorytetów (Hauser 2007, s. 296).

Nie ma tutaj znaczenia, »e argument uniwersalno±ci jest sªabym argumentem na rzecz obiektywno±ci s¡dów moralnych. W ko«cu

ka¹«

byªa kiedy± (do ko«ca XVIII wieku) powszechnie akceptowanym sposobem wymierzania kary  dzi± wydaje nam si¦ ohydna moralnie. Bardziej istotne w tej wypowiedzi jest to, co ujawnia si¦, gdy zestawi¢ j¡
z rozwa»anym ju» przeze mnie twierdzeniem Singera. Jak pami¦tamy,
autor

±ci

Etyki praktycznej

przekonywaª, »e ewolucyjne wyja±nienie

danego s¡du moralnego

podwa»a

tre-

istnienie jego przedmiotu; innymi

sªowy, je±li uda si¦ wyja±ni¢ pochodzenie danego przekonania (by nie
odwoªywa¢ si¦ ponownie do przypadków dotycz¡cych przemocy, wska»my np. na tabu kazirodztwa lub zakaz zdrady maª»e«skiej) w kontek±cie
mechanizmów ewolucyjnych, nie powinni±my owego przekonania traktowa¢ zbyt powa»nie.
Wida¢ ju» teraz wyra¹nie, na czym polega zagro»enie dla realizmu
moralnego. Je±li reguªy moralne tym ró»ni¡ si¦ od spoªecznych konwencji, »e te pierwsze s¡ uniwersalne, to stosuj¡c sposób rozumowania
Singera dochodzimy wprost do skrajnego relatywizmu moralnego (antyrealizmu). Dzieje si¦ tak dlatego, »e to, co uniwersalne (moralno±¢) jest,
zdaniem Hausera, wyja±nialne w kategoriach teorii ewolucji. Twierdzenia moralne s¡ zatem zªudzeniem, pozostaj¡ jedynie konwencje, które
s¡ tylko konwencjami, a wi¦c równie» nie maj¡ odniesienia do moralnej
rzeczywisto±ci. Wniosek taki jest uprawniony pod jednym wszak»e warunkiem: »e podej±cie Singera jest sªuszne. Nim spróbuj¦ odpowiedzie¢
na pytanie, czy rzeczywi±cie tak jest, poczyni¦ kilka uwag dotycz¡cych
metaetyki, które pozwol¡ nam na bardziej systematyczn¡ analiz¦ relacji
mi¦dzy t¡ dziedzin¡ a gramatyk¡ moraln¡ Hausera.
Kontrowersja realizm/antyrealizm moralny jest tylko jedn¡ z wielu
w metaetyce: przyjm¦ za Tadeuszem Styczniem (por. Stycze« 1978), »e
ka»d¡ tradycj¦ metaetyczn¡ mo»na scharakteryzowa¢ przez rekonstrukcj¦ jej dwóch podstawowych tez oraz ich metaetycznych konsekwencji.

Teza ontologiczna

 odnosz¡ca si¦ do dystynkcji realizm-antyrealizm

moralny  odpowiada na pytanie o istnienie faktów moralnych (np. »e

Teza epistemologiczna okre±la sposób poznania tej rzeKonsekwencje metaetyczne wynikaj¡ z tre±ci tez podstawowych; dotycz¡ one logicznego statusu j¦zyka moralno±ci. I tak natudobro istnieje).
czywisto±ci.
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ralizm

mo»emy scharakteryzowa¢ w nast¦puj¡cy (bardzo uproszczony)

sposób: (i) dobro istnieje i jest jako±ci¡ naturaln¡, (ii) dobro jest poznawalne na drodze empirycznej, (iii) twierdzenia o dobru maj¡ warto±¢
logiczn¡. Odpowiednio

intuicjonizm scharakteryzujemy za pomoc¡ tez:

(i)* dobro istnieje i jest jako±ci¡ nie-naturaln¡, (ii)* dobro jest poznawalne za pomoc¡ intuicji (nieempirycznie), (iii)* twierdzenia o dobru
maj¡ warto±¢ logiczn¡. Dwie pierwsze orientacje okre±lamy mianem kognitywizmu. Wreszcie

emotywizm

zawiera w sobie tezy: (i)** dobro nie

istnieje, (ii)** dobro nie jest poznawalne, (iii)** twierdzenia o dobru
nie s¡ zdaniami w sensie logicznym  peªni¡ inne funkcje pragmatyczne (emotywne, ewokuj¡ce, sugestywne, adskryptywne, performatywne).
Emotywizm okre±lany jest równie» jako non-kognitywizm. Wymienione
wy»ej szkoªy stanowi¡ jakby typy idealne nurtów wspóªczesnej metaetyki, która jest znacznie bardziej zró»nicowana, a przedziaªy mi¦dzy
okre±lonymi stanowiskami nie zawsze wyra¹ne. Dla naszych zada« wystarczy w zupeªno±ci powy»sza typologia.
Jest teraz jasne, »e problem, który nasun¡ª si¦ nam w zwi¡zku
z twierdzeniem Singera, dotyczy nie tylko tezy ontologicznej, ale równie» pozostaªych. Nie ma tu jednak prostych rozwi¡za«; odrzucenie
okre±lonych faktów moralnych wydaje si¦ twierdzeniem logicznie niezale»nym od twierdze« dotycz¡cych deskryptywnych funkcji wyra»e«
ocennych. Je±li Singer przyjmuje, »e interpretacja ewolucyjna podaªa
w w¡tpliwo±¢ istnienie ró»nicy moralnej mi¦dzy okre±lonymi sytuacjami w przypadku

trolley cases

(czyli neguje istnienie pewnego faktu

moralnego), to wcale nie uwa»a, »e twierdzenia dotycz¡ce owej ró»nicy
nie maj¡ warto±ci logicznej. Wr¦cz przeciwnie, s¡ one po prostu faªszywe. Realizm moralny jako taki równie» nie jest tutaj zanegowany.
Problem polega na tym, »e przyjmuj¡c nawet tak w¡sko interpretowane
twierdzenie Singera, a jednocze±nie akceptuj¡c hauserowsk¡ wizj¦

moralis, stawiam si¦ w sytuacji balansowania nad przepa±ci¡

homo

emotywi-

zmu w czystej postaci (tzn. speªniaj¡cego wszystkie tezy, a nie tylko
pierwsz¡, antyrealizmu, o czym ju» wspominaªem). Oto dlaczego tak
jest.
Wystarczy nam jeden krok, który wy»ej ju» naszkicowaªem. Je±li
ewolucyjne wyja±nienie tre±ci s¡du moralnego w pewnym przypadku
pozwala zanegowa¢ istnienie danego faktu moralnego, to zasadne jest
ustanowienie reguªy, »e wszelkie ewolucyjno-psychologiczne wyja±nienia s¡dów moralnych neguj¡ istnienie tych przedmiotów. W zestawieniu z koncepcj¡ Hausera daje nam to tez¦ ontologiczn¡ anty-realizmu.
Nie koniec jednak na tym. Nie ma »adnego poznania moralnego  dystynkcje okre±lane przez reguªy gramatyki moralnej nie odzwierciedlaj¡
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»adnej rzeczywisto±ci, lecz s¡ wynikiem przypadkowych zdarze«, które
uksztaªtowaªy jej architektur¦ w ten, a nie inny sposób. W tej sytuacji
równie» j¦zyk moralny peªni¢ mo»e jedynie funkcje pragmatyczne

13 , co

zreszt¡, tak jak w przypadku konsekwencjalizmu w etyce normatywnej,
silnie sugeruje ewolucyjna interpretacja. Innymi sªowy: koncepcja Hausera z domieszk¡ twierdzenia Singera stanowi¡ mieszank¦ podwa»aj¡c¡
wszelki kognitywizm.
Zasadnicze jest wi¦c pytanie, czy Singer ma racj¦. Wydaje mi si¦,
»e istnieje dobry argument przeciwko jego stanowisku. Thomas Nagel
pisze:
[...] nie ka»dy czynnik psychiczny wyja±niaj¡cy pojawienie si¦ zjawiska, wskazuje, »e zjawisko nie odpowiada czemukolwiek rzeczywistemu. Zdolno±ci wzrokowe i szczegóªowe przeszkolenie stanowi¡ cz¦±ciowe wyja±nienie faktu, »e zyk widzi ±lad w komorze jonizacyjnej, albo
tego, »e student uznaje pewne twierdzenie geometrii, jednak»e natura
cz¡stki i prawdziwo±¢ s¡du równie» odgrywaj¡ istotna rol¦ w tych wyja±nieniach. Nikt nie opisaª w ogólnych terminach, jakie typy psychologicznych wyja±nie« dyskredytuj¡ zjawiska. Niektórzy sceptycy uwa»aj¡
jednak, »e ze wzgl¦du na to, w jaki sposób nabywamy etyczne przekonania i inne doznania warto±ci, istniej¡ powody, aby s¡dzi¢, »e nie
mówi si¦ tu o niczym rzeczywistym (Nagel 1997, s. 180).

Argument ten mo»na bez trudu odnie±¢ do stanowiska Petera Singera. Tak wi¦c fakt, »e istnieje ewolucyjne wyja±nienie faktu wyst¦powania ró»nych s¡dów w bardzo podobnych przypadkach analizowanych

trolley cases, nie przes¡dza jeszcze o bezprzedmiotowo±ci zasady podwójnego skutku. Sam Hauser zreszt¡, jak ju» wspomniaªem, nigdzie

w

nie daje wyrazu pogl¡dowi, »e badania na podstawie których zbudowaª
swoj¡ koncepcj¦, czy ona sama, neguje istnienie faktów moralnych, czy

Moral Minds, u»ywa takich okre±le« jak wiedza moralna czy przekonania
moralne, co sugerowaªoby, »e jest zwolennikiem jakie± formy kognitywiznaczenie poszczególnych dylematów etycznych. Co wi¦cej, autor

zmu; nie mo»na tu jednak nic przes¡dzi¢, bowiem nie znajdziemy w pismach psychologa »adnej wyra¹nej deklaracji w tej sprawie, co sprawia,
»e u»ycie wspomnianych wyra»e« wydaje si¦ przypadkowe.
Tak czy inaczej, je±li argument Nagela jest sªuszny, nie mo»emy na
podstawie koncepcji gramatyki moralnej negowa¢ istnienia faktów moralnych; nie oznacza to jednak, »e mo»emy istnienie tych faktów, przy

13

Istnieje wprawdzie mo»liwo±¢, »e w opisanym przypadku j¦zyk moralny

b¦dzie posiadaª funkcj¦ deskrypcyjn¡; nie b¦dzie jednak istniaª przedmiot, do
którego jego wyra»enia si¦ odnosz¡  zdania tego j¦zyka bed¡ wi¦c faªszywe.
W takiej sytuacji nie b¦dziemy mieli do czynienia z non-kognitywizmem, lecz
z teori¡ bª¦du sformuªowan¡ przez Johna Mackiego (zob. Mackie 1978).
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jej pomocy,

potwierdzi¢. Jest tak z bardzo wielu powodów, ja wspomn¦

o dwóch, a graj¡ one rol¦ na ró»nych poziomach hauserowskiej koncepcji. Pierwszy z tych poziomów nazw¦ zewn¦trznym. Na tym poziomie gramatyka moralna jest opisem ludzkiej praktyki os¡dzania dziaªa«
oraz jej wyja±nieniem (w sensie rezultatu naukowej procedury wyja±niania). Argument, który wyst¦puje na poziomie zewn¦trznym zostaª
wspomniany ju» przy okazji rozwa»a« dotycz¡cych relacji mi¦dzy koncepcj¡ Hausera a etyk¡ normatywn¡: nie ma tu przej±cia od opisu do
warto±ci. To, »e, zgodnie z gramatyk¡ moraln¡, przedstawiciele gatunku
ludzkiego oceniaj¡ pewne rodzaje dziaªa« jako zªe, nie poci¡ga za sob¡, »e te rodzaje dziaªa« s¡ zªe. Poziom wewn¦trzny koncepcji Hausera
wskazuje na podmiot s¡du moralnego. Z tego (podmiotowego) punktu
widzenia oceniamy pewne zdarzenia jako zªe analizuj¡c ich struktur¦.
S¡d moralny jest wi¦c zwi¡zany z obserwacj¡. Jednak w samej obserwacji nie dostrzegamy »adnych jako±ci, takich jak dobro, zªo, sªuszno±¢
czy niesªuszno±¢; dostrzegamy (a raczej, nasz mózg dostrzega) pewne
cechy dziaªa« (np. kontakt zyczny)

ze wzgl¦du na które wydajemy s¡d

na temat tego dziaªania. Uto»samienie tych cech z warto±ciami grozi

bª¦dem naturalistycznym.

Mo»na go tu omin¡¢ wykorzystuj¡c sposób

zaproponowany przez Cze»owskiego (Cze»owski 1989). Cechy obserwowane nie s¡ tutaj to»same z warto±ciami, lecz ich

kryteriami ; tzn. dzi¦ki

nim mo»emy rozpozna¢ warto±¢ przedmiotu. Warto±¢ przedmiotu jest
pewnym transcendentale, tak jak np. istnienie i nie jest dost¦pna empirycznie. Na poziomie j¦zyka warto±ci nie s¡ wi¦c predykatami, lecz
funktorami, podobnymi do funktorów modalnych. W ten sposób etyka
staje si¦ nauk¡ empiryczn¡, opart¡ na obserwacjach, jednak»e za cen¦
przyj¦cia pewnych zaªo»e« metazycznych. Gdyby Hauser chciaª dowodzi¢ za pomoc¡ swojej koncepcji tezy realizmu moralnego, musiaªby
wª¡czy¢ w jej zakres zaªo»enia tego rodzaju (tj. metazyczne).
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In recent years we can see dynamic development of neuroethics, i.e. branch of neuroscience which studies dierent ethical issues
in context of functioning of human mind and brain. The main topic of
these studies is uniquely human competence to pronounce moral judgments and its mechanisms. But the outcome of neuroethics research
has considerably wider dimension. It goes beyond strictly descriptive
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eld of normative ethics and metaethics.
Keywords: moral mind, moral grammar, moral judgement, normative
ethics, metaethics
Abstract.

