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Abstract: The purpose of this paper is to reflect on where limits of naturalization of ethics lie. The naturalization 

of ethics is an attempt to look at the questions of various branches of ethics (metaethics, normative ethics, 

psychology of morality, sociology of morality) from the scientific perspective. It is argued in the paper that there 

are two conceivable types of limits of naturalization of ethics: epistemological and ethical. The first type is 

related to the type of questions tackled by science and tackled by ethics. Science speaks about facts and one 

branch of ethics – normative ethics – speaks about values. For this reason normative ethics is beyond the reach 

of scientific methods. Metaethical questions also seem to lie beyond the reach of scientific methods, because in 

order to answer these questions one must assume a given metaphysical outlook, and science is compatible with 

various metaphysical outlooks. Finally, given that questions of psychology of morality and sociology of morality 

are questions about facts, they can be addressed from the scientific perspective. The second type of limits of 

naturalization of ethics flows from the worry that the naturalization of certain important ethical concepts (e.g., 

moral agency) might dissolve these concepts and thereby threaten our moral practices. The consequence of this 

worry is the call to abandon the scientific analysis of certain fundamental moral concepts (especially the concept 

of moral agency). However, it is argued in the paper that this worry is ungrounded: it seems that even if these 

concepts will indeed be dissolved by science, this fact will not influence our moral practices either because our 

tendency to engage in these practices is very deeply embedded in our nature or because some new foundations 

for these practices will be found. Thus, in conclusion, the only limits of the naturalization of ethics seem to be 

epistemological ones. 

 

 

1. Pojęcie naturalizacji etyki 

 

 

Określenie granic naturalizacji etyki wymaga eksplikacji samego pojęcia naturalizacji 

etyki. Eksplikacja tego pojęcia jest niezbędna, ponieważ obie jego części składowe – 

‘naturalizacja’ i ‘etyka’ mają wiele różnych znaczeń. Rozpoczniemy nasze rozważania od 

analizy drugiej części składowej – pojęcia etyki.  

Przez etykę rozumie się zwykle systematyczną refleksję nad moralnością, a przez 

moralność – zachowania, które, primo, są oceniane w kategoriach dobra i zła, i secundo, są 

oceniane jako dobre. Zaś w ramach etyki wyróżnia się zwykle cztery główne działy: 

metaetykę, etykę normatywną, psychologię moralności i socjologię moralności. Metaetyka 

zajmuje się kwestiami dotyczącymi statusu logicznego zdań etycznych (tj., mówiąc w 

uproszczeniu, zdań, w których pojawia się predykat ‘dobry’, lub zdań, które mogą być 

sprowadzone do zdań, w których pojawia się ten predykat). W toku dyskusji metaetycznych 

wykształciły się trzy główne stanowiska: intuicjonizm, naturalizm i emotywizm. Na każde z 

tych trzech stanowisk składają się trzy rodzaje twierdzeń: semantyczne, epistemologiczne i 

ontologiczne. Intuicjonizm metaetyczny zakłada, że: zdania etyczne są zdaniami w sensie 
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logicznym (twierdzenie semantyczne); wartość logiczna tych zdań jest poznawana na drodze 

intuicji (twierdzenie epistemologiczne); dobro jest cechą nad-naturalną (twierdzenie 

ontologiczne). Naturalizm metaetyczny zakłada, że: zdania etyczne są zdaniami w sensie 

logicznym (twierdzenie semantyczne); wartość logiczna tych zdań jest poznawana na drodze 

doświadczenia (twierdzenie epistemologiczne); dobro jest cechą naturalną (twierdzenie 

ontologiczne). Emotywizm metaetyczny zakłada, że: zdania etyczne nie są zdaniami w sensie 

logicznym (twierdzenie semantyczne); wartość logiczna tych zdań nie może być poznana w 

żadne sposób, ponieważ zdanie te nie posiadają wartości logicznej (twierdzenie 

epistemologiczne); dobro nie istnieje – nie jest żadną cechą (twierdzenie ontologiczne). 

Intuicjonizm i naturalizm są stanowiskami kognitywistycznymi, ponieważ przyjmują tezę, 

zdania etyczne mogą być prawdziwe lub fałszywe, natomiast emotywizm jest stanowiskiem 

nonkognitywistycznym, ponieważ taką tezę odrzuca. Etyka normatywna zajmuje się 

formułowaniem określonych systemów zasad postępowania. Można wyróżnić pięć głównych 

systemów etyki normatywnej w zależności od tego, na jakich podstawach są budowane: 

kantyzm, utylitaryzm, personalizm, kontraktualizm, etykę cnót. Kantyzm zakłada, że 

zachowanie etycznie właściwe to zachowanie zgodne z imperatywem kategorycznym i przez 

imperatyw kategoryczny motywowane. Warto dodać, że kantyzm jest jedną z wersji tzw. 

deontologizmu, tj. poglądu etycznego mówiącego, iż system etyczny składa się z zakazów i 

nakazów, które powinny być przestrzegane w sposób kategoryczny, bez względu na skutki, 

do jakich to przestrzeganie może prowadzić. Utylitaryzm nakazuje dokonywanie takich 

działań spośród możliwych w danej sytuacji, które w najwyższym stopniu zwiększają poziom 

szczęśliwości w społeczeństwie. Utylitaryzm jest jedną z wersji tzw. konsekwencjalizmu, tj. 

poglądu etycznego mówiącego, że czyny powinny być oceniane etycznie przez pryzmat 

skutków, do jakich prowadzą. Personalizm nakazuje traktowanie innych ludzi zawsze jako 

osoby, tj. nigdy wyłącznie jako środka, lecz zawsze także jako cel. Kontraktualizm zakłada, 

że należy postępować zgodnie z takimi zasadami, na jakie zgodziłyby się w jakiejś 

hipotetycznej sytuacji decyzyjnej racjonalne osoby. Natomiast w ramach etyki cnót przyjmuje 

się, że działania moralnie słuszne to takie, które są przejawem określonych cnót (odwagi, 

umiarkowania, itp.), a pielęgnowanie tych cnót jest naszym głównym zadaniem moralnym. 

Relacje między tymi pięcioma systemami etycznymi są skomplikowane i nie będziemy ich 

tutaj analizować. Przedmiotem badań prowadzonych w ramach psychologii moralności są 

m.in. pytania o naturę ludzką (czy człowiek jest z natury zły, dobry, czy jakoś 

‘ambiwalentny’) i o sposób podejmowania przez ludzi decyzji etycznych (w szczególności o 

to, czy zasadniczą rolę odgrywa w tym procesie rozum czy emocje). Wreszcie, socjologia 
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moralności bada czynniki społeczne wpływające na kształtowanie się treści norm etycznych i 

na ewolucję systemów etycznych.  

Przez naturalizację etyki będziemy rozumieć badanie zagadnień należących do 

wyróżnionych wyżej czterech działów etyki za pomocą metod nauk przyrodniczych, 

zwłaszcza nauk biologicznych (w szczególności teorii ewolucji i neuroscience). W kolejnym, 

głównym punkcie pracy, spróbujemy się zastanowić, które ze wspomnianych czterech 

działów etyki mogą być badane za pomocą metod naukowych w sposób prowadzący do 

jakichś interesujących wniosków, a w których metody te są z takich czy innych powodów 

nieadekwatne. 

 

2. Epistemologiczne i etyczne granice naturalizacji etyki 

 

Proponujemy rozróżnić dwa rodzaje granic naturalizacji etyki: epistemologiczne i 

etyczne. 

 

Granice epistemologiczne 

 

Granice epistemologiczne wynikają z samej natury nauk przyrodniczych i natury 

pytań stawianych w ramach poszczególnych działów etyki.  

Nauki przyrodnicze mówią „jak jest”, natomiast etyka normatywna mówi „jak być 

powinno”. Wynika stąd, że zasadnicze pytanie etyki normatywnej, tj. pytanie „według jakiego 

systemu zasad człowiek powinien żyć?”, leży poza zasięgiem stosowalności metod 

naukowych. Pomimo tego, że niemożliwość budowy etyki normatywnej w oparciu o 

osiągnięcia nauk przyrodniczych powinna być raczej oczywista (gdyż, jak wspomnieliśmy, 

wynika ona z samej natury nauk przyrodniczych i natury zasadniczego pytania etyki 

normatywnej), podejmowane są niekiedy próby zbudowania ‘naukowej’ etyki normatywnej. 

Warto wspomnieć o efektach dwóch takich prób. Pierwszym jest tzw. etyka ewolucyjna – 

etyka, w której zasadniczemu mechanizmowi ewolucyjnych przemian, tj. doborowi 

naturalnemu, nadaje się wymiar normatywny. Imperatywem tej etyki jest zasada „podejmuj 

takie działania, które przyczyniają się do przetrwania najlepiej dostosowanych”. Taki 

imperatyw – w mniej lub bardziej radykalnej postaci – przyjmowali tzw. darwiniści społeczni 

z przełomu XIX i XX wieku. Niezgodność tej etyki z naszymi najbardziej elementarnymi 

intuicjami moralnymi jest oczywista i nie wymaga komentarza. Drugą, w mniej oczywisty 

sposób nierozsądną, ‘naukową’ etyką normatywną jest tzw. etyka neurobiologiczna – etyka, 
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w której zakłada się, że zespół naszych genetycznie uwarunkowanych i zakodowanych w 

naszych mózgach reakcji moralnych (zakładając, że taki zespół istnieje) wyznacza właściwą 

etykę normatywną1
. Założenie to wydaje się jednak zupełnie arbitralne. Aby je uzasadnić, 

należałoby zaproponować jakiś argument, który pokazywałby, dlaczego ‘etyka 

neurobiologiczna’ jest lepsza od jakichś alternatywnych systemów etyki normatywnej. Sam 

stwierdzenie faktu, że etyka ta jest ‘naturalna’ nie jest takim argumentem. Wydaje się, że 

jedyny sposób, w jaki można byłoby wykorzystać osiągnięcia nauk przyrodniczych w 

obszarze etyki normatywnej, wiąże się z zasadą „ought implies can”. Otóż przyjmując, że 

każdy akceptowalny system etyczny powinien zawierać tylko takie reguły etyczne, których 

spełnienie jest możliwe przez ich adresatów (tj., które są zgodne z powyższą zasadą), można 

twierdzić, że nauki przyrodnicze, jeśli pozwalają zidentyfikować w naszej naturze 

występowanie pewnych stałych dyspozycji, które nie podlegają zmianom lub podlegają 

zmianom ale bardzo wysokim kosztem, mogą pomóc (w pewnym stopniu) testować systemy 

etyczne niejako pod kątem ich ‘wykonalności’. Można np. bronić poglądu, że zważywszy na 

to, że z punktu widzenia nauk biologicznych instytucja własności prywatnej jest głęboka 

zakorzeniona w naszych biologicznych predyspozycjach, nieprzekonujące są te systemy 

etyczne, które tę instytucję uznają za niemoralną. Mówiąc ogólniej, nauki biologiczne mogą 

pomóc uniknąć popełniania tzw. „błędu moralistycznego (moralistic fallacy)” przy 

konstruowaniu systemów etycznych; błąd ten polega na wierze, że „to, co powinno być, 

zawsze może być”2
.   

Wydaje się, że poza zasięgiem stosowalności metod naukowych znajdując się także 

pytanie stawiane w ramach metaetyki (choć, jak zobaczymy, sprawa jest tutaj bardziej 

skomplikowana niż w przypadku etyki normatywnej). Przyjmując tezy nauk przyrodniczych 

możemy wciąż bronić – za pomocą tradycyjnych argumentów – dowolnego z 

przedstawionych wyżej stanowisk metaetycznych, ponieważ tezy te nie dotyczą problemów 

metaetycznych, tj. nie mówią nic na temat logicznego charakteru wypowiedzi etycznych. 

Sytuacja uległaby zmianie, gdyby było prawdą, iż nauki przyrodnicze implikują pewien 

określony filozoficzny obraz świata, mianowicie, naturalizm ontologiczny (nazywany także 

„monizmem fizycznym” czy „materializmem filozoficznym”). Otóż przyjmując taki obraz 

                                                
1 Nie napotkałem żadnej pracy, w której taka etyka byłaby broniona explicite. W pracach niektórych 

neurobiologów formułowane są jednak niekiedy uwagi, nie rozwijane w sposób konsekwentny, że etyka 

‘zakodowana’ w naszych naturalnych reakcjach jest etyką właściwą. Por. np. ostatni rozdział pracy M.S. 

Gazzanigi (2006), The Ethical Brain. The Science of Our Moral Dilemmas, Harper Perennial, New York..  
2 Nazwę tego błędu zaczerpnąłem z Ch. Crawford (2004), ‘Public Policy and Personal Decisions: The 

Evolutionary Context’, w Charles Crawford oraz Catherine Salmon (red), Evolutionary Psychology, Public 

Policy and Personal Decisions, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, ss. 3-22. 
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świata nie można byłoby bronić stanowiska intuicjonistycznego. A zważywszy na dobrze 

znane wady stanowiska naturalistycznego (na które wskazał m.in. George E. Moore), 

jedynym rozsądnym stanowiskiem metaetycznym byłaby jakaś wersja emotywizmu. Rzecz 

jednak w tym, że nie jest prawdą, iż nauka implikuje naturalizm ontologiczny: nauka daje się 

pogodzić (równie dobrze, jak można sądzić) zarówno z taką – naturalistyczną – ontologią, jak 

i z ontologią nie-naturalistyczną.  

Podsumujmy powyższe uwagi: poza zasięgiem stosowalności metod nauk 

przyrodniczych wydają się znajdować pytania z zakresu etyki normatywnej (ponieważ etyka 

normatywna dotyczy sfery ‘powinności’, a nauki przyrodnicze – sfery ‘bytu’) oraz pytania 

metaetyczne (ponieważ ich rozstrzygniecie jest pochodną przyjęcia określonego 

światopoglądu, a nauki przyrodnicze żadnego światopoglądu nie implikują).  

Żaden z powodów wykluczających możliwość wykorzystania osiągnięć nauk 

przyrodniczych w kontekście etyka normatywnej i metaetyki nie ma zastosowania w 

odniesieniu do psychologii moralności i socjologii moralności: te dwa działy etyki badają 

kwestie „jak jest” (w odróżnieniu od etyki normatywnej, która bada kwestie „jak być 

powinno”), i rozstrzygnięcie tych kwestii nie wymaga dokonywania żadnych wyborów 

światopoglądowych (w odróżnieniu od metaetyki, która wprawdzie także bada kwestie „jak 

jest”, ale ich rozstrzygnięcie właśnie wymaga dokonania określonych wyborów 

światopoglądowych). Nauki przyrodnicze, zwłaszcza nauki biologiczne, już rzuciły ciekawe 

światło na pewne kwestie badane w ramach psychologii moralności (wpływ nauk 

biologicznych na socjologię moralności jest na razie znacznie mniejszy). Jedną z tych kwestii, 

jest pytanie o naturę człowieka, tj. o to, czy człowiek jest z natury dobry, zły, czy raczej 

‘ambiwalentny’. Warto mu poświęcić nieco więcej uwagi, aby zilustrować rodzaj wpływu, 

jaki osiągnięcia nauk przyrodniczych mogą mieć w kontekście badań zagadnień etycznych. W 

mniej naiwnym sformułowaniu wspomniane pytanie brzmi następująco: czy nasza moralność 

(rozumiana jako skłonność do podejmowania przez nas działań wartościowanych pozytywnie) 

jest cienką warstewką nałożoną na naszą egoistyczną i antyspołeczną naturę, czy może raczej 

jest rozwinięciem pro-społecznych skłonności głęboko zakorzenionych w naszej biologicznej 

konstrukcji. Pierwszy pogląd jest nazywany ‘teorią moralności jako fasady’ (The Veneer 

Theory), drugi – ‘teorią moralności jako rozwinięcia pro-społecznych instynktów (The Social 

Instincts Theory)’
3
. Otóż wyniki nauk biologicznych wydają się silniej wspierać pierwszy z 

                                                
3 Por. F.B.M. De Waal (2006), ‘Morally Evolved: Primate Social Instincts, Human Morality, and the Rise and 

Fall of ‘Veneer Theory’, w Stephen Macedo oraz Josiah Ober (red), Primates and Philosophers: How Morality 

Evolved Princeton: Princeton University Press, ss. 1-80. 
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tych dwóch poglądów. Teoria ewolucji uczy nas, że posiadamy wrodzoną skłonność do 

podejmowania działań altruistycznych (nawet jeśli ten altruizm ma charakter dość 

ograniczony: obejmuje tzw. altruizm krewniaczy, w przypadku którego beneficjentami 

naszych działań są nasi bliscy krewni, oraz tzw. altruizm wzajemny, w przypadku którego 

beneficjentami naszych działań są także osoby z nami niespokrewnione, ale działania te są 

podejmowane z oczekiwaniem zwrotu w przyszłości wyświadczonej przysługi – altruizm 

wzajemny ma więc w sobie element egoizmu). Z kolei neuroscience uczy nas, że przy 

rozwiązywanie wielu dylematów moralnych uaktywniają się obszary mózgu odpowiedzialne 

za emocje. Zważywszy na to, że dyspozycje do reakcji emocjonalnych są ‘ewolucyjnie 

starsze’ niż nasze zdolności do prowadzenia racjonalnych analiz, można powiedzieć, że 

neuroscience wspiera tezę mówiącą, iż nasze skłonności do zachowań moralnych są głęboko 

zakorzenione w naszej biologicznej konstrukcji. Tezę tę wspiera zresztą także bezpośrednio 

teoria ewolucji, która sugeruje, że wiele spośród naszych emocji moralnych (np. poczucie 

winy, wdzięczność, skłonność do wybaczania) są biologicznymi adaptacjami, które 

wykształciły się jako mechanizmy sprzyjające rozkwitowi interakcji społecznych opartych na 

altruizmie wzajemnym. Innym ważnym osiągnięciem neuroscience było także odkrycie tzw. 

neuronów lustrzanych, które obecnie uważa się za neurobiologiczną podstawą empatii. 

Podobne wnioski co do natury naszej moralności płyną z badań prymatologów: stwierdzenie 

występowanie zachowań proto-moralnych (altruizm wzajemny, empatia, jakieś rudymentarne 

poczucie sprawiedliwości) u naczelnych, zwłaszcza u szympansa pospolitego i szympansa 

bonobo (naszych najbliższych krewnych) stanowi silny argument na rzecz poglądu, że nasza 

skłonność do podejmowania zachowań moralnych ma korzenie biologiczne
4
. Ogólny obraz, 

jaki rysuje się na podstawie wyników nauk biologicznych, jest więc następujący: zachowania 

moralne człowieka są przejawem jego ewolucyjnie ukształtowanych skłonności stanowiących 

biologiczne adaptacje. Obraz ten jest pouczający, nawet jeśli w wielu punktach wciąż 

pozostaje niejasny (np. nie jest jasne, jak ‘głęboko’ w naszej biologicznej konstrukcji są 

zakorzenione nasze skłonności do podejmowania zachowań moralnych, tj. jaką dokładnie rolę 

w kształtowaniu naszych skłonności moralnych mają czynniki społeczne; nie wiadomo także, 

czy mamy biologiczne uwarunkowane skłonności tylko do altruizmu krewniaczego i 

wzajemnego, czy też może także do altruizmu czystego, tj. takiego, który polega na 

                                                
4
 Por. np. F.B.M. De Waal (1996), Good Natured: Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, 

Harvard: Harvard University Press; F.B. M. De Waal (2006), La scimmia che siamo (Our Inner Ape), tłum. F. 

Conte, Milan: Garzanti. 
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podejmowaniu działań pomocnych wobec osób niespokrewnionych bez oczekiwania żadnej 

korzyści zwrotnej). 

 

Granice etyczne 

 

Motywacją prób wyznaczenia granic etycznych naturalizacji etyki jest obawa, że 

naukowa analiza naszych fundamentalnych pojęć etycznych może doprowadzić do ich 

podważenia, i w konsekwencji może zagrozić praktykom moralnym opartym na tych 

pojęciach
5
. Pomysł wprowadzenia granic etycznych naturalizacji etyki wynika więc z troski o 

właściwe funkcjonowanie naszych praktyk moralnych. Można powiedzieć, że granice te są 

wyznaczone przez następującą normę z zakresu etyki normatywnej: „lepiej trzymać się iluzji 

na temat człowieka, jeśli sprzyjają one funkcjonowaniu naszych praktyk moralnych, niż uznać 

prawdę na temat człowieka, jeśli mogłaby ona zagrozić funkcjonowaniu tych praktyk”. 

Przyjęcie tej normy skutkowałoby zaniechaniem próby naturalizacji określonych pojęć 

etycznych, jeśli taka naturalizacja zagrażałby funkcjonowaniu naszych praktyk moralnych, i 

uznawaniem tych pojęć za prawdziwe pomimo ich iluzoryczności. Łatwo zauważyć, że 

wymóg wprowadzenia granic etycznych w badaniach nad etyką opiera się na dwóch tezach: 

tezie, że pojęcia etyczne, na których opierają się nasze praktyki moralne, są – lub 

przynajmniej mogą się okazać – pojęciami urojonymi, tj. nie mającymi żadnego korelatu w 

rzeczywistości; i tezie, że ujawnienie faktu o iluzoryczności tych pojęć może zagrozić naszym 

praktykom moralnym. Będziemy bronić poglądu, że wymóg wprowadzenia granic etycznych 

naturalizacji etyki jest bezpodstawny, ponieważ o ile teza pierwsza może być prawdziwa, o 

tyle teza druga jest fałszywa. Zajmijmy się tymi dwoma tezami bliżej.  

Jak już wiemy, nauki przyrodnicze mają znaczenie tylko dla dwóch działów etyki: 

psychologii moralności i socjologii moralności. Trzeba więc pokazać, że w ramach któregoś z 

tych działów pojawiają się pojęcia, na których opierają się nasze praktyki moralne, i że 

pojęcia mogą te zostać podważone przez wyniki nauk przyrodniczych. Otóż wydaje się, że 

zasadniczym pojęciem, na którym opierają się nasze praktyki moralne, jest pojęcie 

podmiotowości moralnej; pojęcie to można utożsamić z pojęciem osoby: człowiek może 

podlegać odpowiedzialności moralnej i być karany za swoje działania, ponieważ jest 

podmiotem moralnym, tj. osobą. Aby pokazać, w jaki sposób nauki przyrodnicze mogą 

podważyć czy ‘rozpuścić’ to pojęcie, musimy poddać go dokładniejszej analizie. Wydaje się, 

                                                
5
 Nie wiem, czy takie próby były już podejmowane. Przypuszczam jednak, że mogą być podejmowane w miarę 

rozwoju nauk biologicznych i postępów ich ekspansji na terenie etyki. 
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że na pojęcie to składają się przynamniej dwa następujące elementy: wolna wola i 

racjonalność. Innymi słowy, człowiek jest uznawany za pomiot moralny tylko wtedy, gdy 

posiada wolną wolę i jest racjonalny. Te dwa przymioty wydają się więc warunkami 

koniecznymi podmiotowości moralnej. Otóż można próbować bronić tezy, że te dwa 

przymioty mogą się okazać w miarę dalszych postępów w naukach przyrodniczych fikcjami. 

Tezę tę wspierają już pewne wyniki z zakresu tych nauk. Warto wspomnieć o kilku z nich. 

Rozpocznijmy od kwestii wolnej woli. Wolność woli polega na zdolności podmiotu do 

dokonania innego wyboru niż ten, którego faktycznie dokonał. Z tezy, że podmiot X posiada 

wolną wolę, wynika więc, że w chwili t, w której podmiot X podjął decyzję a, podmiot ten 

mógł był podjąć decyzję odmienną. Wolność woli jest więc jakąś tajemniczą zdolnością 

podmiotu, która sprawia, że podmiot nie jest ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, lecz w 

jakiś sposób „wyrywa” się z tego łańcucha. Nasuwa się pytanie, jakiego rodzaju bytem musi 

być podmiot, aby można było mu przypisać wolną wolę. Można wyróżnić dwa stanowiska na 

temat natury naszej jaźni. Pierwsze – naturalistyczne – głosi, że nasza jaźń jest częścią 

przyrody, drugie zaś – nie-naturalistyczne – głosi, że ma ona charakter metafizyczny. 

Stanowiska te, kosztem pewnych uproszczeń, można alternatywnie opisać także w 

następujący sposób: pierwsze zakłada, że nasze stany mentalne są w taki czy inny sposób 

redukowalne do stanów mózgu (redukcjonizm w kwestii relacji umysł-mózg), drugie zaś 

zakłada, że nawet jeśli nasze stany mentalne są jakoś zależne od stanów mózgu, to nie są do 

nich redukowalne (dualizm ontologiczny w kwestii relacji umysł-mózg). Zatem wspomniane 

dwa stanowiska to naturalizm (redukcjonizm) i nie-naturalizm (dualizm ontologiczny). 

Pierwsze stanowisko jest deterministyczne, nie może być więc przyjmowane przez obrońcę 

tezy o istnieniu wolnej woli. Jeśli więc chcemy bronić tezy o istnieniu wolnej woli, musimy 

zgodzić się z tym, że przyjęcie tej tezy ipso facto wymusza przyjęcie nie-naturalistycznego, 

dualistycznego poglądu na naturę naszej jaźni. Teza ta zakłada więc, że w każdym z nas tkwi 

jakiś trwały, metafizyczny byt (można ów byt nazwać ‘metafizyczną jaźnią’) podejmujący 

działania nie uwarunkowane przez uprzednie zdarzenia. Zobaczmy teraz, co na ten temat 

mówią nauki biologiczne. Po pierwsze, można bronić tezy, że nauki biologiczne nie 

pozwalają na przyjęcie dualistycznego poglądu na naturę relacji umysł-mózg. W ich świetle 

umysł jest w taki czy inny sposób redukowalny do mózgu. Ponieważ mózg jest mechanizmem 

deterministycznym, ludzkie zachowania mogą być wyjaśnione, przynajmniej co do zasady, w 

sposób mechanistyczny. Po drugie, można bronić tezy, że słynne eksperymenty Benjamina 

Libeta (i analogiczne eksperymenty) dostarczają naukowego argumentu przeciw istnieniu 

wolnej woli. Eksperymenty te pokazują, że aktywność mózgu badanych odpowiedzialna za 



 9 

podjęcie określonej czynności wyprzedza o ułamki sekund ich świadome decyzje o podjęciu 

tej czynności
6
. Eksperymenty te są niekiedy interpretowane jako dowód (czy przynajmniej 

silne wsparcie) tezy, iż nasz mózg podejmuje decyzje ‘za nas’, a nasze świadome decyzje są 

tylko epifenomenem decyzji mózgu, nie mającym żadnej siły kauzalnej, i że w konsekwencji 

wolna wola nie istnieje. Łatwo jednak zauważyć, że oba argumenty przeciw tezie o istnieniu 

wolnej woli są kontrowersyjne. Pierwszy zakłada, że osiągnięcia nauk przyrodniczych 

wymuszają przyjęcie dualizmu ontologicznego. Jest jednak rzeczą jasną, że nauki 

przyrodnicze nie implikują w bezpośredni sposób żadnych tez filozoficznych (choć teza, że 

nauki przyrodnicze jakoś wspierają dualizm ontologiczny jest już mniej kontrowersyjna niż 

teza, że ją implikują; podobnie, mniej kontrowersyjna jest teza, że nauki przyrodnicze 

wspierają monizm fizyczny w kontekście problemu umysł-mózg niż teza, że nauki 

przyrodnicze wspierają monizm fizyczny w ogóle). Drugi argument opiera się na 

kontrowersyjnej interpretacji wspomnianych eksperymentów
7
. Pomimo tych zastrzeżeń 

można się zgodzić z poglądem, że nauki przyrodnicze czynią lub mogą uczynić pojęcie 

wolnej woli pojęciem wysoce problematycznym. W świetle osiągnięć nauk przyrodniczych 

rewizji może wymagać także nasza wizja nas samych jako istot racjonalnych. Pojęcie 

racjonalności jest notorycznie wieloznaczne, ale można chyba przyjąć, że obejmuje ono m.in.: 

skłonność do analizowania możliwych opcji działania i wybierania tych, które maksymalizują 

naszą użyteczność; wyraźną samoświadomość; oraz skłonność do dyskontowania wartości 

przyszłych gratyfikacji w sposób umiarkowany. Otóż można twierdzić, że w świetle nauki tak 

rozumiana racjonalność okazuje się lub przynajmniej może się okazać wysoce 

                                                
6
 W eksperymentach tych badani byli proszeni o wykonanie prostych ruchów ciała, np. podniesienie palca, oraz  

o określenie chwili (poprzez wskazanie położenia poruszającego się na tarczy punktu), w której podjęli decyzję 
o wykonaniu tego ruchu. Równocześnie rejestrowano aktywność obszaru ich kory mózgowej (zmianę 
aktywności potencjału elektrycznego zwanego „potencjałem gotowości (readiness potential)”) odpowiadającego 

za wykonywanie świadomych ruchów ciała. Okazało się, że zmiana potencjału elektrycznego rozpoczyna się ok. 

0.5 sekundy przed wykonaniem ruchu, a świadoma decyzja o podjęciu ruchu pojawia się ok. 0.2 sekundy przed 

jego wykonaniem. Jak wspomniano, eksperymenty te interpretowano jako wykazujące, iż czynnikiem 

powodującym decyzję o wykonaniu ruchu nie jest świadomy wybór, lecz nieświadome procesy zachodzące w 

mózgu przed dokonaniem owego wyboru. Por. na ten temat np. B. Libet, Mind Time. The Temporal Factor in 

Consciousness, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2005, oraz D. M. 

Wegner, The Illusion of Conscious Will, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2002. 
7 Tę interpretację można krytykować na różne sposoby. Po pierwsza, eksperymenty te dotyczą tylko 

szczególnych decyzji, zwykle bardzo prostych, i podejmowanych w sztucznych sytuacjach laboratorium; nie jest 

więc jasne, czy wyniki eksperymentów dotyczących „normalnych” decyzji byłyby podobne. Po drugie, nawet w 

kontekście tych prostych decyzji nie jest wcale oczywiste, czy faktycznie aktywność mózgu poprzedza nasze 

świadome decyzje. Wydaje się, że w eksperymentach Libeta badani podejmują dwie różne decyzje: pierwszą 
(wstępną i zasadniczą) – że wykonają określony ruch, drugą (późniejszą i niejako wtórną) – w której chwili go 

wykonają. Eksperyment pokazuje jedynie, że tylko w przypadku tej drugiej decyzji aktywność mózgu 

wyprzedza nasze świadome decyzje. Wreszcie, każdy przypadek zgodności między decyzją mózgu i świadomą 
decyzją można interpretować w taki sposób, że świadoma wola akceptuje decyzję mózgu, ale nie jest 

zdeterminowana do dokonania takiej akceptacji – może zawsze zmienić decyzję mózgu („zawetować” ją), co 

można rozumieć jako przejaw wolnej woli (tę ostatnią interpretację zasugerował sam Libet).  
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problematyczna. Okazuje się, np., że większość czynności naszego umysłu ma charakter 

zautomatyzowany – odbywają się ona poza obrębem naszej świadomości. Zatem decyzje 

świadomie racjonalne, tj. świadome i oparte na starannej analizie zysków i strat związanych z 

poszczególnymi opcjami działania, stanowią niewielką część wszystkich decyzji, jakie 

podejmujemy. Poza tym, zważywszy na to, że (w świetle teorii ewolucji) ludzki umysł nie 

został ‘zaprojektowany’ przez dobór naturalny do bezinteresownego poszukiwania prawdy, tj. 

do poszukiwania prawdy ‘dla niej samej’, lecz tylko dla poszukiwania prawdy o tyle, o ile 

służy ona rozwiązywaniu problemów adaptywnych, z jakimi zmagali się nasi przodkowie w 

okresie Plejstocenu, można się spodziewać, że będzie miał skłonność do generowania różnych 

iluzji, jeśli właśnie iluzje stanowią najlepszy sposób na rozwiązanie danego problemu 

adaptywnego (np. jest faktem dobrze potwierdzonym, że człowiek jest skłonny do 

samooszukiwania się, tj., nieświadomego ukrywania informacji przed sobą, i tym samym 

zniekształcania swojego obrazu rzeczywistości). Wreszcie, wiele eksperymentów pokazuje, 

że ludzie mają tendencję do dyskontowania wartości przyszłych użyteczności w sposób 

nieracjonalny – oparty na zbyt wysokich stopach dyskonta. Okazuje się więc, że żyjemy 

raczej zgodnie z zasadą carpe diem niż w trosce o przyszłość8
. Należy jednak przyznać, że nie 

jest jasne, czy wspomniane wyniki naukowe uzasadniają silną tezę, że nie jesteśmy racjonalni, 

czy raczej tylko tezę słabszą – że jesteśmy mniej racjonalni, niż sądziliśmy, ale wciąż 

wystarczająco racjonalni, aby można było nas uważać za podmioty moralne. Podsumujmy. 

Nie można wykluczyć, że pierwsza teza, na jakiej opiera się wymóg wprowadzenia granic 

etycznych naturalizacji etyki, tj. teza, że w świetle nauk pewne fundamentalne pojęcia 

moralne (zwłaszcza pojęcie podmiotowości moralnej) mogą się okazać fikcjami, jest 

prawdziwa. Nie twierdzimy, że nauki już na obecnym etapie rozwoju podważają pojęcie 

podmiotowości moralnej. Jak już pisaliśmy, dotychczasowe argumenty naukowe przeciw obu 

elementom tradycyjnie rozumianej podmiotowości moralnej nie są konkluzywne: można 

powiedzieć co najwyżej, że „rzucają cień” na tradycyjnie rozumianą podmiotowość moralną. 

Niewykluczone jednak, ze silniejsze argumenty pojawią się w przyszłości. 

Zbadajmy teraz drugą tezą leżącą u podstaw wymogu wprowadzenia granic 

naturalizacji etyki, tj. tezę, że wykazanie bezpodstawności pojęć, na jakich opierają się nasze 

praktyki moralne, doprowadzi do upadku tych praktyk. Załóżmy hipotetycznie, że w nauce 

dokonał się bardzo istotny postęp i dostarcza ona tak silnych argumentów przeciw obu 

elementom pojęcia podmiotowości moralnej, że obrona tezy, iż pojęcie to ma korelat w 

                                                
8
 Por. np. G. Ainslie (2001), Breakdown of Will, Cambridge: Cambridge University Press. 
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rzeczywistości, jest niemożliwa. Czy ta wiedza doprowadzi do upadku naszych praktyk 

moralnych (opartych na pojęciach winy i odpowiedzialności moralnej, które presuponują 

pojęcie podmiotowości moralnej)? Taki scenariusz jest chyba najmniej realistyczny spośród 

scenariuszy, jakie możemy sobie wyobrazić dla sytuacji, w której nauka dostarcza 

konkluzywnych argumentów przeciw pojęciu podmiotowości moralnej. Inne scenariusze są 

następujące: naukowcy ogłaszają publicznie prawdę o fikcyjności pojęcia podmiotowości 

moralnej, większość ludzi przyjmuje tę prawdę, ale żyje tak, jakby pojęcie to nie był fikcją; 

naukowcy nie ogłaszają publicznie prawdy o fikcyjności pojęcia podmiotowości moralnej i 

głoszą publicznie pia fraus, że pojęcie to nie jest fikcyjne. Drugi z tych scenariuszy wydaje 

się mało prawdopodobny: trudno przypuszczać, że gdyby okazało się, że pojęcie to jest fikcją, 

można byłoby tę prawdą jakoś „ukryć”. Znacznie bardziej realistyczny jest scenariusz 

pierwszy: wydaje się, że wiedza o fikcyjności podstaw naszych praktyk moralnych nie 

musiałaby spowodować załamania się naszych praktyk moralnych. Być może nasze widzenie 

świata w kategoriach winy i odpowiedzialności jest tak naturalne (niewykluczone, że też 

jakoś zakorzenione w naszych biologicznych dyspozycjach), że nie może zniknąć pod 

wpływem czysto teoretycznej wiedzy o wynikach naukowych badań dowodzących 

fikcyjności filozoficznych podstaw tych kategorii. Innymi słowy, może całkiem łatwo 

przyszłoby nam żyć w takim poznawczych ‘rozdwojeniu’: posługiwalibyśmy się kategoriami 

winy i moralnej odpowiedzialności, mając jednocześnie świadomość, że kategorie te są 

zawieszone w próżni, tj. pozbawione filozoficznych podstaw. Jest jednak jeszcze jeden 

scenariusz – zapewne najbardziej interesujący i być może także najbardziej realistyczny. W 

tym scenariuszu podważenie podstaw filozoficznych praktyk moralnych opartych na pojęciu 

odpowiedzialności moralnej i winy nie prowadzi do upadku praktyk, lecz do znalezienia 

nowych podstaw dla tych praktyk. W tych nowych podstawach miejsce pojęć wolnej woli i 

doskonałej racjonalności mogą zająć pojęcia wolności od przymusu i racjonalności 

niedoskonałej. Pogląd, że te dwa przymioty wystarczają do przyznania statusu podmiotowości 

moralnej wydaje się być (przynajmniej prima facie) rozsądny. Podsumujmy. Druga teza 

uzasadniająca wprowadzenie etycznych granic naturalizacji etyki wydaje się mało 

przekonująca. A biorąc pod uwagę fakt, że teza ta jest konieczna dla uzasadnienia 

wprowadzenia tych granic, etyczne granice naturalizacji etyki okazują się bezpodstawne. 
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3. Wnioski 

 

Wskazaliśmy na dwa rodzaje granic naturalizacji etyki: epistemologiczne i etyczne. O 

ile pierwsze są nieprzekraczalne, o tyle drugie są przekraczalne i na pewno zostałyby 

przekroczone, gdyby wyniki nauk przyrodniczych były na tyle jednoznaczne, że ich 

kwestionowanie stałoby się niemożliwe. Niezależnie jednak od tego, że granice takie byłyby 

nieskuteczne, byłyby one również (co próbowaliśmy pokazać w poprzednim punkcie) 

niepotrzebne. Można więc powiedzieć, że jedynymi granicami naturalizacji etyki są granice 

epistemologiczne. Granice te sprawiają, że spośród czterech działów etyki – metaetyki, etyki 

normatywnej, psychologii moralności i socjologii moralności – tylko dwa ostatnie mogą być 

owocnie badane za pomocą metod nauk przyrodniczych.  


