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 ŁUKASZ LAMŻA                             

Oto i ostatni dodatek z serii 
„Wielkie Pytania na Nowo”. Przez 

dwa lata wspólnie pochylaliśmy się 
nad następującymi zagadnieniami: 
matematyka, sztuczna inteligencja, 
kultura, Bóg, teorie wszystkiego, mózg 
i język. A teraz moralność. Poważnie, 
prawda?

Pewnie wypadałoby teraz powiedzieć, 
że Wielkie Pytania trapią ludzkość od 
wieków i że na zawsze będą opierać 
się naszym próbom zrozumienia. 
W sensie fundamentalnym – pewnie 
tak jest. Ale przecież ja sam tak wiele 
dowiedziałem się, czytając i redagując 
tych 65 artykułów! (Jeśli nie mieliście 
wcześniej okazji, zajrzyjcie na 
tygodnikpowszechny.pl/wielkiepytania 
– znajdziecie je wszystkie). Niby wciąż 
mgła, ale przecież jakby miejscowo 
nabierająca formy.

Ot, dzisiejszy dodatek. Łukasz 
Kwiatek pokazuje, że nawet (nieliczne) 
pająki i (liczne) ptaki – nie mówiąc 
już o małpach! – muszą jakoś 
uporządkować reguły życia w grupie 
i ponoszą konsekwencje, jeśli ich 
nie przestrzegają. Łukasz Jach pisze 
o umyśle psychopaty, który rozumie 
kategorie moralne i potrafi nawet 
czasem zachowywać się zgodnie 
z nimi, ale jakoś tak ich… „nie czuje”. 
Marcin Majewski zastanawia się zaś 
nad tym, dlaczego właściwie trzech 
ostatnich papieży tak stanowczo 
protestuje przeciwko karze śmierci 
– wbrew nauczaniu Starego i Nowego 
Testamentu? A to dopiero połowa 
objętości tego zbiorku!

A może jednak gdzieś tam we 
mgle majaczą nam zarysy Wielkich 
Odpowiedzi?  ©π
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Do czego służy stado
ŁUKASZ KWIATEK            

Zwierzęta łączą się w grupy, by zapewnić sobie bezpieczeństwo 
i ułatwić zdobywanie pożywienia oraz płodzenie potomstwa. 

 Ale płacą za to wysoką cenę: muszą przestrzegać 
panujących reguł i zapobiegać konfliktom.
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Tradycyjny taniec Saman wykonywany przez 5 tys. chłopców i mężczyzn z plemienia Gayo zamieszkującego Sumatrę

Leniwcom trójpalczastym samotność opłaca się bardziej niż życie w grupie
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O becnie znamy około 50 tys. 
gatunków pająków. Ogro- 
mna większość z nich to sa-
motnicy i jedynie kilkadzie-

siąt gatunków tworzy grupy społeczne. 
Mogą one powstawać i funkcjonować na 
kilka sposobów. W najsłabiej skonsoli-
dowanej grupie – nazwijmy ją kolonią 
– każdy pająk tka własny kawałek sieci, 
na który inne osobniki nie mają wstępu, 
ale za to rezydują blisko siebie i nierzadko 
ich sieci są do siebie podoczepiane – ra-
zem tworzą większą strukturę. Członko-
wie takiej kolonii korzystają z obecności 
sąsiadów na dwa sposoby.

Pierwszy wiąże się z „efektem ryko-
szetu”: ofiara, która odbije się od sieci jed-
nego pająka lub z niej wyrwie, może za-
plątać się w sieć jego sąsiada. Dzięki temu 
jakiś pająk nie pójdzie spać głodny. Dru-
gim plusem jest to, że złożona z wielu 
osobników kolonia może rozpleść swoje 
sieci na większym obszarze, w miejscu, 
w którym samotny pająk nie byłby w sta-
nie utrzymać sieci. Otwiera to dostęp do 
nowych lokalizacji, zasobnych w poten-
cjalne ofiary.

Niektóre gatunki pająków – np. Anelo-
simus domingo – tworzą jednak bardziej 
skonsolidowane społeczności, których 
członkowie zdobywają pożywienie ak-
tywnie współpracując. Razem plotą jedną 
dużą sieć, w którą można złowić większą 
ofiarę.

Zgodnie z ideą darwinizmu, każda zło-
żona cecha organizmu – czy to fizyczna, 
czy behawioralna – wyewoluowała 
z prostszej postaci. Możemy więc posta-
wić pytanie o to, jak wytworzyły się gru-
powe sposoby życia pająków.

Według biolożek Mary Whitehouse 
i Yael Lubin, kolonie najprawdopodob-
niej wyewoluowały z tzw. kleptopaso-
żytnictwa, czyli strategii polegającej na 
podkradaniu pożywienia innym drapież-
nikom. Kleptopasożytnicze pająki nie są 
skłonne do współpracy – gromadzą się na 
sieci wykonanej przez pająka należącego 
do innego gatunku i pożywiają tym, co 
w nią wpadnie. Ale z czasem może opła-
cić im się zmiana strategii – np. wtedy, 
gdy pokarm można zdobyć samemu 
względnie niewielkim kosztem. Wów-
czas zbudują własne sieci i, przyzwycza-
jone już do bliskości innych osobników 
swojego gatunku, zaczną życie w kolonii.

Ewolucyjnym prekursorem ściślej 
współpracujących społeczności pająków 
mogły być natomiast małe, rodzinne 

grupki, w których samice silnie anga-
żują się w opiekę nad potomstwem. Jed-
nak nawet najlepsza matka-pajęczyca 
ma do rozstrzygnięcia dylemat: ilość czy 
jakość. Jeśli będzie inwestować czas i za-
soby w mniejszą liczbę dzieci, to każde 
z nich bardziej urośnie i będzie mieć uła-
twiony start w dorosłość. Może też zary-
zykować i spłodzić większą liczbę potom-
ków, ale wtedy każdy otrzyma odpowied-
nio mniejsze wsparcie.

Trafność wyboru każdej z tych stra-
tegii (mierzona tym, jak wiele kopii ge-
nów samicy uda się przekazać kolejnym 
pokoleniom) zależy oczywiście od ak-
tualnych warunków środowiskowych. 
Jeśli samica postawi na jakość potom-
stwa, to jej rodzinna grupa może oka-
zać się zbyt mała, by mogła skutecznie 
bronić swojego terytorium i polować na 
wystarczająco duże ofiary. Dlatego cza-
sem małym rodzinnym grupom może 
opłacać się łączenie w duże wspólnoty. 
Niemniej fakt, że żyjących w ten sposób 
gatunków pająków jest garstka, wiele 
mówi o tym, jak wyśrubowane warunki 
muszą zostać spełnione, by przynależ-
ność do tak zorganizowanego stada była 
dla osobników bardziej korzystna niż 
przebywanie w samotności albo tylko 
rodzinnym gronie.

Na straży młodych
Uspołecznionym pająkom życie w grupie 
zapewnia przede wszystkim łatwiejszy 
dostęp do pożywienia. To jeden z trzech 
najważniejszych powodów, dla których 
zwierzęta w ogóle tworzą stada. Oczywi-
ście, nie decydują się na to świadomie – 
mówimy o efekcie działania doboru na-
turalnego, co oznacza, że w pewnych 
warunkach osobniki, które są skłonne 
łączyć się w stada, radzą sobie lepiej niż 
jednostki preferujące życie w samotności. 
Czyli: zostawią więcej potomstwa, które 
odziedziczy po nich skłonność do życia 
w grupie.

Drugą korzyścią wynikającą z życia 
w stadzie jest bezpieczeństwo – więk-
szość zwierząt musi się przecież martwić 
nie tylko tym, jak napełnić własny żo-
łądek, ale także tym, jak nie znaleźć się 
w cudzym. Ewolucjoniści uważają, że to 
właśnie zagrożenie ze strony drapieżni-
ków jest największą motywacją do two-
rzenia stada. Np. Russell Hill i Phyllis Lee 
wykazali, że w rodzinie makakowatych 
(małp ogoniastych zamieszkujących Azję 
i Afrykę) u ponad 120 populacji należą-

cych do 39 gatunków rozmiar grupy spo-
łecznej zależy od poziomu zagrożenia ze 
strony drapieżników na danym terenie. 
Im większe ryzyko śmierci w paszczy 
lwa czy pantery, w tym liczniejsze stada 
łączyły się małpy.

U wielu gatunków w grupach społecz-
nych dochodzi do aktywnej współpracy 
w zakresie bezpieczeństwa: zwierzęta 
ostrzegają się przed drapieżnikami, wy-
stawiają wartowników, którzy patrolują 
teren albo pilnują młodych, podczas gdy 
reszta stada spokojnie się posila albo od-
poczywa, a gdy dojdzie do ataku – ruszają 
sobie na pomoc. Mogą też uprzedzić dra-
pieżnika i całą grupą rzucić się na niego, 
by przegonić go ze swojego terytorium 
– takie zachowanie określa się mianem 
mobbingu.

Czasami jednak życie w grupie gwaran-
tuje osobnikom bezpieczeństwo, nawet 
jeśli one same nie kiwną łapą w obronie 
swoich towarzyszy. Jeśli, na przykład, je-
steś antylopą i pasiesz się spokojnie na 
sawannie, aż nagle dostrzeżesz pędzą-
cego lwa, to wcale nie musisz umieć biec 
od niego szybciej. Wystarczy, że nie bę-
dziesz biec najwolniej w całym stadzie. 
Drapieżnik po prostu ma w czym wybie-
rać – więc niemal wszystkim osobnikom 
uda się uciec. Zginie tylko największy nie-
udacznik – lub największy pechowiec.

Drzewo na schadzki
Trzeci główny powód łączenia się 
w grupy to kwestie reprodukcyjne. Prze-
bywanie w stadzie w oczywisty sposób 
ułatwia spotkanie partnerów seksual-
nych, nie trzeba więc tracić czasu i ener-
gii na ich poszukiwania. A koszty z tym 
związane mogą być poważne. U prowa-
dzącego samotniczy tryb życia leniwca 
pstrego doszło nawet do tego, że chętne 
do reprodukcji osobniki preferują inny 
gatunek drzew niż młode z matkami. Są 
to drzewa wyższe i rzadziej porośnięte 
liśćmi, czyli takie, na których łatwiej 
zlokalizować potencjalnego partnera. 
Nie trzeba się więc za nim uganiać po 
całej dżungli – co dla leniwców byłoby 
kłopotliwe. To również dobry przy-
kład na to, że podstawowe problemy 
życiowe można rozwiązywać prostymi 
metodami – nie trzeba zakładać stada. 
Zwłaszcza jeśli w okolicy nie ma dra-
pieżników, a o żywność nie jest trudno. 
W takiej sytuacji znajdują się również 
orangutany – jedyne małpy człowie-
kowate, które żyją w samotności. Po-
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dobnie jak leniwce, nie mają one zbyt 
wielu wrogów i zjadają głównie liście – 
a do znalezienia ich w lesie nie potrzeba 
przecież pomocy kolegów.

W stadach wyewoluowały natomiast 
bardzo skomplikowane formy współ-
pracy rozrodczej. Najciekawsza znana 
jest jako strategia wspólnego wychowu 
(ang. cooperative breeding). Polega ona na 
tym, że w opiekę nad młodymi angażują 
się nie tylko rodzice, lecz także pozostali 
członkowie grupy.

Osobniki te określa się mianem po-
mocników. Wykonują oni rozmaite obo-
wiązki – mogą wysiadywać jaja, patrolo-
wać terytorium, budować gniazdo – ale 
sami powstrzymują się od reprodukcji. 
Strategia wspólnego wychowu występuje 
u 9 proc. gatunków ptaków i 1-3 proc. ssa-
ków. Z rzadka zdarza się u ryb. Jednak 
tylko u kilku gatunków jest obowiąz-
kowa – tzn. bez obecności pomocników 
nie może w ogóle dojść do reprodukcji. 
Jednym z nich jest występujący w Austra-
lii skałowron, ptak tworzący spore grupy, 
osiągające liczebność 20 osobników, spo-
śród których rozmnaża się wyłącznie 
jedna para. Zaobserwowano nawet, że 
skałowrony atakują cudze gniazda i po-

rywają z nich młode – po to, by włączyć 
je jako kolejnych pomocników do swo-
jej grupy.

Trzeba oczywiście zapytać, jakie ko-
rzyści odnoszą ze swojej roli pomocnicy. 
Dobór naturalny troszczy się przecież 
tylko o rozprzestrzenianie genów, a te 
zachowania, które temu nie sprzyjają, 
powinny być eliminowane z popula-
cji. Po pierwsze, pomocnicy mogą być 
spokrewnieni z rozmnażającą się parą 
– krewni zaś dzielą część tych samych 
genów. Sukces reprodukcyjny krew-
nego jest więc po części także moim wła-
snym sukcesem reprodukcyjnym. Dla-
tego zachowania altruistyczne – czyli 
takie, w których jeden osobnik ponosi 
pewne koszty na rzecz innego osobnika 
– w przyrodzie najczęściej ewoluują 
wśród krewnych.

Po drugie, pomocnicy mogą rekruto-
wać się spośród tych osobników, które 
w danym sezonie nie zdołały stworzyć 
pary – albo jeszcze nie były na to gotowe. 
Ich rola społeczna nie jest więc określona 
raz na zawsze – w danym stadzie przeby-
wają tymczasowo, zwiększając równo-
cześnie swoje szanse na sukces rozrod-
czy w przyszłości.

Małe jądra – wielki głos
U niektórych zwierząt – takich jak na-
czelne czy delfiny – stada umożliwiają 
także uczenie się społeczne, czyli kształ-
towanie umiejętności dzięki podpatry-
waniu innych, bardziej doświadczonych 
osobników. Młode szympansy mogą 
przejąć od dorosłych rozmaite tradycje 
kulturowe – np. właściwe dla danej grupy 
techniki polowania, rozłupywania orze-
chów czy łowienia termitów. Szansa na 
naukę to kolejna pozycja w ogólnym roz-
rachunku kosztów i korzyści, który de-
cyduje o tym, czy życie stadne utrzyma 
się w toku ewolucji, czy jednak osobniki 
zdecydują się na samotność. Bo przecież 
przynależność do stada oznacza nie tylko 
pewne korzyści, lecz także rozmaite obo-
wiązki, wyrzeczenia i zupełnie nowe wy-
zwania. Gdyby było inaczej, to nie obser-
wowalibyśmy zwierząt żyjących w sa-
motności. Jednym z tych wyzwań, jak dzi-
siaj dobrze wiemy, jest znacznie większe 
ryzyko pojawienia się epidemii.

Tymale dwubarwne – ptaki wystę-
pujące na południu Afryki – są jednym 
z tych gatunków, u których występują 
„zachowania wartownicze”. Z badań 
Amandy Ridley i współpracowników 
wynika, że osobniki stające na straży 
biorą na siebie dodatkowe ryzyko: to oni 
najczęściej są atakowani przez drapież-
ników, ponieważ znajdują się najdalej 
od bezpiecznego schronienia, a emito-
wanymi sygnałami alarmowymi zwra-
cają na siebie uwagę. Nie u wszystkich 
gatunków stosujących podobne strate-
gie strażnicy muszą być w równie złej 
sytuacji – ale przynajmniej u niektórych 
stanie na warcie jest zachowaniem kosz-
townym.

Inną kategorią kosztów są naturalne 
napięcia pojawiające się w stadzie – bio-
rące się stąd, że członkowie tej samej 
grupy konkurują  o zasoby między sobą. 
Jedną z konsekwencji tych napięć może 
być dzieciobójstwo. W tych stadach 
szympansów, które nie żyją na zbyt za-
sobnym terytorium, samice chętnie na-
padają na matki z dziećmi (udany atak 
może sprawić, że zrozpaczona samica 
opuści daną grupę – a więc napastniczka 
pozbędzie się konkurentki). Niedobór za-
sobów ma także wpływ na to, że młode 
rozwijają się wolniej i dłużej wymagają 
opieki ze strony matek. A każdy dzień do-
datkowej opieki to czas, którego samice 
nie mogą poświęcić na wydanie na świat 
kolejnego potomstwa.

Życie w kolonii ułatwia pająkom Stegodyphus mimosarum zdobywanie pożywienia
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Z ogólnej perspektywy wewnątrzgru-
powa konkurencja funkcjonuje jako 
jedno z ograniczeń liczebności stada. 
Zwierzęta muszą dojść do jakiegoś opti-
mum: wraz z wielkością grupy rośnie po-
ziom bezpieczeństwa, ale jednocześnie 
wzrasta poziom wewnętrznej rywalizacji.

Ekolodzy ewolucyjni w kontekście ta-
kiego konfliktu dwóch wartości (gdy 
przyrost jednej odbywa się kosztem 
drugiej) używają pojęcia kompromisu 
(ang. trade-off). Kompromisy zależą nie 
tylko od warunków ekologicznych, ale 
także od fizjologii zwierząt. Niektóre 
mogą być zaskakujące: np. u wyjców wy-
stępuje kompromis pomiędzy wielkością 
kanału głosowego i… jąder. Samce, które 
posiadają większe kanały głosowe, umoż-
liwiające wydawanie potężnych okrzy-
ków, mają jednocześnie mniejsze jądra, 
na czym cierpi ich płodność (i odwrotnie: 
większe jądra oznaczają mniej imponu-
jące głosy).

Ten przypadek jest ściśle powiązany 
z życiem w stadzie, ponieważ bardziej do-
niosłe głosy – i mniejsze jądra – występują 
u samców tych gatunków wyjców, które 
tworzą tzw. strukturę haremową – czyli 
grupy złożone z jednego samca i kilku 
samic. Większe jądra – i słabsze głosy – 
występują z kolei u samców z tych ga-
tunków wyjców, które tworzą stada mie-
szane, złożone z kilku samców i kilku 
samic. Jak to wszystko wyjaśnić? Samce 
tworzące haremy muszą się dobrze zare-
klamować – a robią to po prostu dono-
śnymi okrzykami – ale jak już uda im się 
zwabić samice, to mają do nich wyłączny 
dostęp. Ich organizmy nie muszą więc aż 
tak bardzo skupiać się na produkcji nasie-
nia. Samce żyjące w towarzystwie innych 
samców nie muszą zaś aż tak bardzo oba-
wiać się tego, że zostaną całkowicie na lo-
dzie, bo zawsze mają jakiś dostęp do part-
nerek (nie potrzebują więc aż tak dono-
śnych głosów), ale jednak współdzielą je 
z kolegami. Dochodzi u nich do tzw. kon-
kurencji plemników, w przypadku któ-
rej większe jądra gwarantują sukces roz-
rodczy.

Pasażerowie na gapę
Rywalizacja o partnerów to kolejny koszt 
życia w grupie. Oczywiście, także samce 
w gatunkach prowadzących samotniczy 
tryb życia, takich jak orangutany, kon-
kurują o partnerki (a w zasadzie o teryto-
ria, na których przebywają samice), jed-
nak życie w grupie zaostrza tę rywalizację. 

I sprawia, że między samcami regularnie 
dochodzi do napięć i przemocy.

Co ciekawe, jednym ze sposobów na ła-
godzenie tych napięć jest powstanie w sta-
dzie ścisłej hierarchii – w której każdy 
osobnik zna swoje miejsce, choć czasem 
może walczyć o awans. Hierarchia spra-
wia, że osobniki na dole drabiny społecz-
nej mają mniejsze szanse na reprodukcję 
i utrudniony dostęp do żywności. Życie 
w stadzie nie przynosi im więc aż tak wiel-
kich korzyści jak osobnikom cieszącym 
się większym uznaniem. Jednak hierar-
chia wprowadza przynajmniej pewien po-
rządek – nawet jeśli mało sprawiedliwy, to 
ostatecznie bardziej korzystny dla wszyst-
kich niż chaos.

Przekonuje o tym istnienie całej gamy 
strategii łagodzenia napięć i rozwiązy-
wania konfliktów, które wyewoluowały 
u zwierząt żyjących w stadach. Jedną z ta-
kich strategii jest czynność pielęgnacyjna 
polegająca na przeczesywaniu futra w po-
szukiwaniu pasożytów – iskanie. Zacho-
wanie to występuje również u samotni-
ków – oni także muszą dbać o higienę 
– ale u zwierząt stadnych zaczęło pełnić 
nową funkcję. Jeśli bowiem żyjesz w gru-
pie społecznej, to możesz iskać nie tylko 
siebie, lecz także swoich towarzyszy.

Naczelne poświęcają na iskanie wiele 
czasu, a procentowy udział tego zacho-
wania w „budżecie czasowym” osobnika 
zależy u małp od rozmiaru grupy (u dże-
lad wynosi nawet kilkanaście procent – 
te duże i agresywne małpy wypasają się 
w ogromnych stadach). Ma to związek 
z tym, że iskanie działa rozluźniająco, 
czego fizjologicznym wskaźnikiem jest 
obniżone tętno. A im większa grupa, tym 
więcej pojawia się w niej napięć i konflik-
tów.

Innym sposobem na rozładowywanie 
napięć są rytuały pojednawcze. Nawet je-
śli kilka pawianów czy szympansów po-

bije się o pozycję w grupie, to już chwilę 
po skończonym starciu można zaobser-
wować, że iskają się one i liżą sobie na-
wzajem rany. Co ciekawe, pojednanie 
czasem inicjowane jest przez osobnika, 
który nie brał udziału w bijatyce – np. naj-
wyższego rangą samca. Jemu najbardziej 
zależy na tym, by doprowadzić do zgody. 
Jeśli grupą targałyby bowiem nieustanne 
konflikty, odbiłoby się to na poziomie 
stresu i zdrowia należących do niej osob-
ników. W końcu musiałoby dojść do roz-
padu stada, na czym samiec alfa straciłby 
najwięcej.

Nie wszystkie stada są równie zhierar-
chizowane jak te tworzone przez szym-
pansy czy pawiany. Niektóre gatunki 
mogą ewoluować w kierunku egalitary-
zmu, ale wymaga to m.in. odpowiednich 
warunków ekologicznych (jeśli żywności 
jest dużo i nie występuje w skupiskach, 
to żaden uprzywilejowany dostęp do niej, 
jaki gwarantowałaby wysoka ranga, nie 
da żadnemu osobnikowi większej prze-
wagi). Jednak nawet bardziej egalitarne 
stada muszą mierzyć się z własnymi pro-
blemami.

Być może najważniejszym z nich jest 
występowanie „pasażerów na gapę”, czyli 
osobników, które czerpią korzyści z prze-
bywania w grupie, ale unikają obowiąz-
ków (np. stania na straży, pilnowania 
młodych) czy migają się od współpracy. 
Jeśli w stadzie pojawi się zbyt wiele ta-
kich jednostek, to koszty życia w grupie, 
jakie ponoszą osobniki uczciwe, przewyż-
szą wynikające z życia w stadzie korzyści 
– w efekcie grupa się rozpadnie. Dlatego 
w stadach muszą pojawić się narzędzia do 
radzenia sobie z pasażerami na gapę. Jed-
nym z nich może być karanie czy ostra-
cyzm społeczny. Dzisiaj wielu ewolucjo-
nistów uważa, że takie zjawisko występo-
wało w ewolucyjnej historii naszego ga-
tunku. W efekcie doszło do tzw. samoudo-
mowienia: nasi przodkowie zabijali lub 
wykluczali z grupy najbardziej aspołeczne 
jednostki, eliminując ich geny z populacji. 
Dzięki temu to właśnie u nas miały szansę 
w największym stopniu rozwinąć się 
więzi społeczne i reguły współżycia gru-
powego, które z czasem przekształciły się 
w skomplikowane kodeksy: moralność 
i prawo.  ©π ŁUKASZ KWIATEK

Dofinansowano z programu „Społeczna 
odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu 
„Otwarta Nauka w Centrum Kopernika”.

Jeśli jesteś antylopą, to wcale 
nie musisz biegać 
szybciej od lwa. 
Wystarczy, 
że nie biegniesz 
najwolniej w całym 
stadzie. 
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Spór o fundamenty
MARTA SONIEWICKA                

Koncepcja prawa naturalnego obecna jest nie tylko w myśli chrześcijańskiej 
– leży u źródeł humanizmu, liberalizmu i idei praw człowieka. 
Jej popularności nie zaszkodził kryzys, w jakim się znalazła.

C hoć koncept prawa naturalnego wydaje się dziś 
wielu osobom anachroniczny, ten typ myślenia 
o prawie jest obecny w debacie publicznej. Jest on 
również głęboko zakorzeniony w naszej kulturze 

prawnej, co widać w deklaracjach praw człowieka czy w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której czytamy o uniwer-
salnych wartościach prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna.

Jesienią na polskie ulice wyszły tłumy, aby wyrazić sprze-
ciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym 
jedną z przesłanek przerywania ciąży uznano za niezgodną 
z Konstytucją. Demonstrowano w obronie wolności wyboru 

w kwestiach prokreacyjnych. Próba ograniczenia tej wolno-
ści wywołała tak duże oburzenie, ponieważ uznana została za 
zbyt daleko idącą ingerencję państwa w nienaruszalną sferę 
wolności i intymności człowieka.

Z drugiej strony, orzeczenie Trybunału i jego zwo-
lennicy odwołują się do przyrodzonej ludzkiej godno-
ści i obrony życia ludzkiego jako nienaruszalnych warto-
ści, których ochrona uzasadnia ograniczenie wolności dys-
ponowania sobą. Oznacza to, że obie strony tego sporu 
odnoszą się do kategorii prawnonaturalnych. Gdyby oś 
tego sporu przebiegała inaczej – między zwolennikami 
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ģ i przeciwnikami prawa naturalnego 
(pozytywistami) – to dyskutowano 
by na temat prawomocności wyroku 
wydanego w obecnym składzie Trybu-
nału. Trudno jednak sobie wyobrazić, 
żeby taki spór zmobilizował obywateli 
do masowych demonstracji.

Aby lepiej zrozumieć problematycz-
ność posługiwania się kategoriami praw-
nonaturalnymi w tak odmienny sposób 
i przez zwolenników tak różnych świa-
topoglądów, warto przyjrzeć się bliżej 
idei, genezie i ewolucji prawa natural-
nego, a także stawianym mu zarzutom.

Kosmos i boski porządek
Od czasów starożytnych istnieje w filozofii podział na to, co na-
turalne (to, co dane i odkrywane w świecie) oraz konwencjo-
nalne (będące wytworem człowieka i podlegające zmianom). 
Niewątpliwie prawo, regulujące relacje międzyludzkie, jest 
konwencją społeczną. Czy istnieją jednak kryteria obowiązy-
wania prawa poza samym prawem pozytywnym (tym zapisa-
nym w ustawach)?

Zwolennicy koncepcji prawnonaturalnych przyjmują, 
że prawo pozytywne jest ustanowione przez państwo, ale 
powinno respektować bardziej fundamentalne zasady spra-
wiedliwości, które każdy człowiek może poznać swoim ro-
zumem: pewne nienaruszalne prawo, niewynikające z woli 
większości i wyprzedzające wszelkie decyzje państwowe. 
Przeciwnicy tej koncepcji twierdzą, że nie ma żadnych tego 
typu kryteriów zewnętrznych względem prawa – prawo uza-
sadnia i legitymizuje samo siebie.

Kościół rzymskokatolicki jest chyba jedyną dziś instytucją, 
która oficjalnie przyznaje się do głoszenia prawa naturalnego. 
Zdaniem Benedykta XVI odwołanie do prawa naturalnego jest 
konieczne w kwestii nauki moralnej Kościoła, czemu wyraz 
daje Katechizm Kościoła Katolickiego. Podkreślał to również 
Jan Paweł II, poświęcając temu zagadnieniu encyklikę „Veri-
tatis splendor”.

Chrześcijaństwo nie było jednak pierwszą religią, która wy-
wodziła prawo z transcendentnych źródeł. W starożytnym Izra-
elu uznawano, że wspólnota narodu wybranego została oparta 
na przymierzu z Bogiem. Prawo Boże, które przynosi narodowi 
wybranemu wyzwolenie, wkracza w świat, gdy Bóg wkracza 
w historię poprzez przymierze. W tradycji judaistycznej prawo 
jest emanacją woli Boga i zostało podarowane ludziom na dro-
dze objawienia danego patriarchom i prorokom.

Idea prawa naturalnego pojawiła się (i to najwcześniej) 
także w starożytnej Grecji, ale tamtejsi filozofowie poszli inną 
drogą. Przyjmowali istnienie racjonalnego ładu wszechświata, 
gwarantowanego przez kosmiczny Logos (uniwersalną rozum-
ność). Prawo naturalne uznawano za wpisane w świat i w na-
turę człowieka, a nie podyktowane przez bogów czy boskich 
namiestników. Starożytni filozofowie greccy przyjmowali, że 
świat jest racjonalny i dlatego jest on w ogóle poznawalny dla 
istot rozumnych – z tego założenia zrodziła się cała zachodnia 
nauka. Przyjmowali też, że porządek wszechświata jest odzwier-
ciedlony w naturze człowieka, którą należy poznać, aby odkryć 
swoje powołanie i stworzyć w oparciu o tę wiedzę prawa.

Tak rozumiane prawo naturalne 
nie wymaga objawienia: jest powszech-
nie dostępne istotom rozumnym, które 
odkrywają je za pomocą władz intelek-
tualnych. Prawo naturalne nie stanowi 
też ograniczenia dla człowieka, tak jak 
nie stanowią ograniczenia prawa przy-
rody: jest przejawem immanentnych 
cech natury. Prawo pozytywne nie ma 
być jednak kopią czy implementacją 
prawa naturalnego, które wyznacza 
jedynie granice prawodawstwa czło-
wieka, koryguje je i uzupełnia. Myśl 
starożytnych filozofów greckich została 
przejęta przez starożytny Rzym, w któ-
rym koncepcje prawa naturalnego (ius 

– ducha prawa) jako nadrzędnego względem prawa stanowio-
nego (lex – litery prawa) rozwinął Cyceron i inni stoicy.

Podszepty daimoniona
Chrześcijaństwo wchłonęło obie tradycje – Ateny i Jerozolimę 
– łącząc w sobie prawo dane przez Boga i zapisane w Piśmie 
Świętym z grecką koncepcją prawa wpisanego w naturę. Św. 
Paweł opracował zręby chrześcijańskiej idei prawa naturalnego 
na podstawie filozofii greckiej: „Bo gdy poganie, którzy Prawa 
nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż 
Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że 
treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich 
sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na prze-
mian ich oskarżające lub uniewinniające” (Rz 2, 14-15). Idea 
sumienia przejęta została przez św. Pawła z filozofii greckiej: 
daimonion Sokratesa jest prefiguracją sumienia, podobna idea 
zmysłu moralnego pojawia się też u stoików. Apostoł z Tarsu 
wprowadza również nową ideę ludzkiej samorządności – „czło-
wiek wewnętrzny” jest sam dla siebie prawem.

Chrześcijaństwo nadało nowy wymiar idei prawa natural-
nego – wszechświat został stworzony przez Boga, dlatego jest 
wyposażony w sens. Prawo naturalne, które można odkryć za 
pomocą rozumu, jest odzwierciedleniem prawa wiecznego w na-
turze człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże. Bóg jest więc źródłem prawa naturalnego, tak jak jest źró-
dłem wszelkiego istnienia, ale nie jest prawodawcą, bo prawo na-
turalne nie jest wyrazem woli Boga, tylko Jego natury (mądrości).

Prawo wpisane w serce człowieka nie wymaga objawienia, 
nie jest też zniewoleniem. Przeciwnie: ma go chronić przed nie-
wolą i śmiercią duchową. „Wszystko wolno, ale nie wszystko 
buduje” (1 Kor 10, 23) – pisze św. Paweł; „Wszystko mi wolno, 
ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6, 12). Prawo 
nie wystarcza do zbawienia, bo nie przemienia wewnętrznie 
człowieka – musi zostać dopełnione przez miłość – stąd słynne 
twierdzenie św. Augustyna: „Kochaj i rób, co chcesz”. Miłość 
zaś, podobnie jak wiara, jest darem łaski Bożej – sam akt woli 
nie wystarcza, by realizować prawo, człowiek zostaje więc ukie-
runkowany ku dobru Bożą miłością.

Doktryna prawa naturalnego zyskała szczególne znacze-
nie w czasach nowożytnych za sprawą odkryć geograficznych, 
które doprowadziły do ponownej konfrontacji świata chrze-
ścijańskiego ze światem pogańskim, oraz za sprawą reforma-
cji, która zachwiała podstawami wiary wewnątrz świata chrze-

Nowożytność podważyła 
podstawy prawa 
naturalnego: naturę 
zredukowano do empirii, 
rozum do rozumu 
instrumentalnego, a ideę 
prawdy wyeliminowano 
z rozważań 
normatywnych.
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ścijańskiego. Pojawiła się wówczas po-
trzeba rozwijania koncepcji prawa na-
turalnego, w oparciu o które Hugo Gro-
cjusz czy Samuel von Pufendorf formu-
łowali idee pokojowego współistnienia 
narodów. Założeniem tych rozważań 
była idea tworzenia wspólnego prawa 
w oparciu o rozum oraz uniwersalne 
ludzkie skłonności, w oderwaniu od 
wiary.

Każdemu się należy
Często można spotkać się z zarzutem 
względem idei prawa naturalnego, 
że jej zwolennicy uznają, iż to, co na-
turalne, jest dobre, a to, co nienatu-
ralne, złe. Tymczasem w naturze ist-
nieją przecież bakterie, wirusy czy no-
wotwory, z którymi człowiek walczy. 
Poza tym, co właściwie znaczą określe-
nia „naturalne/nienaturalne” w przy-
padku człowieka, który nie żyje w świe-
cie naturalnym, ale w świecie społecz-
nym, który sam wytworzył? Zarzut ten 
nie jest jednak do końca trafny, gdyż 
„natura”, do której odwołują się przed-
stawiciele prawa naturalnego, nie jest 
tożsama z naturą biologiczną, którą ba-
damy empirycznie.

„Natura” w koncepcjach praw-
nonaturalnych ma dwojakie znacze-
nie: można używać tego terminu jako 
opisu właściwości ludzkich, jak również jako określenia istoty 
człowieka – i to drugie znaczenie odgrywa tu kluczową rolę. 
Natura w tym rozumieniu to, mówiąc językiem Arystotelesa, 
wewnętrzna dynamika danego bytu: sposób, w jaki dany byt 
zachowuje się z samej swej istoty. Kluczową cechą natury ludz-
kiej jest jej rozumność i wolność – czyli zdolność podporządko-
wania się uniwersalnemu prawu moralnemu.

Prawo naturalne, którego źródłem jest natura ludzka, 
uwydatnia się w skłonnościach ludzkiej duszy. Św. Tomasz 
z Akwinu odróżnia w ludzkiej naturze nieświadome skłonno-
ści, charakterystyczne także dla innych organizmów żywych, 
od świadomie przyjmowanych praw naturalnych, charakte-
rystycznych dla człowieka. Wszystkie obowiązki naturalne 
można sprowadzić do jednego naczelnego, jakim jest dążenie 
do dobra. Jednakże prawo naturalne nie opiera się na założe-
niu jednomyślności w kwestii dobra. Zakłada tylko, że istnieją 
pewne uniwersalne zasady ogólne, które znane są wszystkim, 
jak wartość życia, rodziny, przyjaźni albo wiedzy. Nakazy mo-
ralne dotyczące ochrony tych wartości mogą ulec zatarciu w sy-
tuacjach, w których różne przeszkody, na przykład złe nawyki, 
ograniczają ich rozumne rozeznanie. Nie mogą jednak zostać 
wymazane z ludzkiego serca – pisze św. Tomasz.

W czasach nowożytnych odrzucono założenie metafi-
zyczne o naturalnym porządku świata, a także o istocie ludz-
kiej natury. Zachowano jednak założenia o pewnych natural-
nych skłonnościach ludzkiej natury, które dają się przełożyć 
na prawa naturalne. W koncepcjach umowy społecznej takim 

naturalnym uprawnieniem człowieka 
jest wolność.

Dla Thomasa Hobbesa wolność 
jest samowolą, która w stanie natury 
prowadzi do wojny wszystkich ze 
wszystkimi. Człowiek ma jednak rów-
nież inne skłonności naturalne – do sa-
mozachowania oraz do myślenia. To 
właśnie lęk przed śmiercią zdaniem 
Hobbesa skłonił człowieka do zgody na 
ograniczenie własnej wolności. Z kolei 
w myśli Johna Locke’a wśród upraw-
nień naturalnych znajdują się życie, 
zdrowie i własność, które wyznaczają 
granice ludzkiej wolności. Z tradycji 
filozoficznej, która dała początek idei 
prawa naturalnego, wyrastają współ-
czesny liberalizm, humanizm oraz 
idea praw człowieka – przyrodzonych 
uprawnień przysługujących człowie-
kowi z racji bycia człowiekiem, które 
wyznaczają granice prawa stanowio-
nego.

Idea w kryzysie
Koncepcja prawa naturalnego opiera 
się na trzech powiązanych ze sobą ide-
ach: natury, rozumu i prawdy. W cza-
sach nowożytnych podstawy prawa 
naturalnego zostały podważone, gdyż 
naturę zredukowano do jej warstwy 
empirycznej, rozum do rozumu instru-

mentalnego (narzędzia służącego do rozwiązywania proble-
mów), a ideę prawdy wyeliminowano z rozważań normatyw-
nych. Wszystko to przyczyniło się do ewolucji koncepcji prawa 
naturalnego, a także jej kryzysu.

Kryzys ten wiąże się z pewnymi kluczowymi tendencjami, 
które pojawiły się w dziejach myśli ludzkiej. Pierwszą z nich jest 
nominalizm opisany przez franciszkańskiego teologa Williama 
Ockhama. Jego zdaniem człowiek nadaje rzeczom znaczenia, 
które nie istnieją poza umysłem ludzkim. Tym samym nomina-
liści odrzucają ideę, że natura ma wewnętrzny obiektywny sens. 
Prowadzi to do odrzucenia idei dobra odkrywanego w świecie. 
Pozostaje zaś myśl o wolności człowieka, rozumianej jako wola 
realizowania własnych interesów w świecie, moc kształtowania 
świata i nadawania mu znaczeń.

Drugą kluczową tendencją jest nowożytny racjonalizm, 
który wywodzi się od Francisa Bacona i Kartezjusza. Opiera 
się on na wierze w niezależność rozumu, wolnego od przesą-
dów, nawyków, obyczajów, tradycji i od wszystkich autoryte-
tów. Współczesna wiara w rozum instrumentalny dostarcza-
jący obiektywnych i uniwersalnych argumentów w sporach 
etycznych przyczyniła się do rozpowszechnienia procedurali-
zmu, formalizmu i racjonalizmu w etyce oraz filozofii prawa. 
Efektem tego było powstanie proceduralnych koncepcji prawa 
naturalnego, które ograniczają się jedynie do zaproponowa-
nia pewnych kryteriów proceduralno-formalnych, jakie prawo 
musi spełniać, aby je uznać za prawo – np. musi być ogólne, nie-
sprzeczne, nie może działać wstecz, musi być zrozumiałe itd.

Zwolennikom idei 
prawa naturalnego 
zarzuca się, 
że uznają to, co naturalne, 
za dobre, a to, 
co nienaturalne, za złe. 
Tymczasem w naturze 
istnieją bakterie, wirusy 
czy nowotwory.
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Wszystkie 
smaki 

moralności
JESSE PRINZ, FILOZOF:   

Potrzebujemy moralnej 
pokory. Każdy z nas mógłby 

być nazistą, islamskim 
fundamentalistą 

czy marksistowskim 
rewolucjonistą, gdyby urodził 
się w innym miejscu i czasie.

Wreszcie, teoria ewolucji i redukcjonistyczny naturalizm 
podważają założenie o wyjątkowości natury człowieka, rozum-
ności samej natury, a także kwestionują fundamentalne dla 
liberalnego humanizmu założenia dotyczące ludzkiej wolno-
ści, autentyczności, indywidualizmu, tożsamości. Współcześni 
zwolennicy światopoglądu materialistycznego przeprowadzają 
dekonstrukcję ludzkiej jaźni czy wolnej woli, jednocześnie wy-
konując niesłychaną intelektualną ekwilibrystykę, by wciąż 
pozostać na gruncie liberalizmu. Przypomina to sytuację boha-
terów „Nienasycenia” Witkacego, którzy chcąc się uporać z po-
czuciem pustki i braku sensu, zażywali pigułki Murti Binga, 
dzięki którym stracili wrażliwość na problemy metafizyczne, 
ale skutkiem ubocznym było to, że popadali w schizofrenię.

Próba przekładu
Każde prawo zakłada jakąś antropologię i czerpie energię ze źró-
deł moralnych. Nie da się więc uniknąć pytań o to, kim i czym 
jest człowiek, co ma robić, by w pełni się zrealizować, i co z tego 
wynika dla wspólnoty, w której żyjemy. Głównym dziś pro-
blemem nie jest odwoływanie się do kategorii prawnonatural-
nych: problem polega raczej na oparciu ich na konkurencyj-
nych antropologiach, które prowadzą do odmiennych interpre-
tacji zarówno samych uprawnień, jak i ich konfliktów.

We współczesnych sporach można zauważyć ścieranie 
się trzech głównych świato-obrazów, używając określenia Jür-
gena Habermasa. Są to: 1) teizm; 2) humanizm – wywodzący się 
z niego, ale odrzucający transcendentne źródła; oraz 3) reduk-
cjonistyczny naturalizm. Ponieważ naturalistyczna ontologia 
zakłada redukcję wszystkich zjawisk duchowych do świata fi-
zycznego, zdaniem Habermasa obraz świata oferowany przez 
redukcjonistyczny naturalizm nie jest wcale nauką, ale złą meta-
fizyką. Dobra ontologia to taka, która oferuje najlepszą możliwą 
interpretację dla naszego samorozumienia, a na gruncie reduk-
cjonistycznego naturalizmu samozrozumienie staje się ułudą.

Habermas, stając w obronie antropologii humanistycznej, 
uznaje, że nie powinna ona odcinać się od swych metafizycz-
nych źródeł, ale czerpać z nich żywotne siły, tłumacząc wywo-
dzące się z chrześcijaństwa pojęcia normatywne na język seku-
larny, aby udostępnić wszystkim – wierzącym i niewierzącym 
– treść biblijnych pojęć. Doprowadziło go to do konserwatyw-
nych wniosków, że „we własnym interesie każdego państwa 
konstytucyjnego leży ostrożne obchodzenie się z tymi wszyst-
kimi źródłami kultury tudzież chronienie tych źródeł, dzięki 
którym żywotność zachowuje świadomość normatywna oby-
wateli oraz podtrzymywana jest ich solidarność” („Przedpoli-
tyczne podstawy demokratycznego państwa prawa”).

Pomysł tłumaczenia pojęć z języka religijnego na sekularny 
budzi jednak wątpliwość, czy to, co najważniejsze, nie zostaje za-
gubione w przekładzie. Postsekularne społeczeństwo, o którym 
pisze Habermas, przypomina bowiem opisaną w „Dziedzictwie 
cnoty” Alasdaira MacIntyre’a wizję świata postmoralnego, w któ-
rym używamy pojęć moralnych, nie znając ich pochodzenia ani 
prawdziwego znaczenia. Posługując się językiem moralnym, sta-
ramy się zachować podstawowe reguły wewnętrznej spójności, 
jednakże używane przez nas słowa w oderwaniu od dawnych 
kontekstów, które nadawały im sens, wydają się nieuzasadnione. 
Ratunkiem może się okazać nieustanny namysł nad naszym kra-
jobrazem moralnym i nad tym, jak się on kształtował, by lepiej 
zrozumieć to, o co się dzisiaj spieramy.  © MARTA SONIEWICKA

MARIA HAWRANEK: Piszesz, że moralność 
to konstrukt. Czy to znaczy, że jest 
teoretyczną koncepcją? Iluzją?
JESSE PRINZ: To konstrukt, podobnie jak 

budynek. I tak jak on, jest bardzo rzeczywi-
sta – wchodzimy z nią w interakcje, głęboko 
wpływa na nasze życie. Przypomina prawo 
– uzgodnienia instytucjonalne, które obligują 
nas, by się do nich stosować, a jeśli tego nie ro-
bimy, ponosimy realne konsekwencje.

Problem może się pojawić, gdy przyjmu-
jesz absolutyzm moralny, czyli przekonanie, 
że istnieje jeden zestaw prawdziwych zasad 
moralnych, jakaś raz na zawsze ustalona rze-
czywistość, niezależna od naszej historii, po-
trzeb i preferencji, która określa, co jest dobre, 
a co złe. Wówczas, gdy spotykasz kogoś, kogo 
wartości moralne różnią się od twoich, zakła-
dasz, że ty jesteś w posiadaniu prawdy moral-
nej, a on żyje w iluzji, błędzie, który trzeba na-
prostować.

A jeśli podzielam pogląd o moralności 
konstruktywistycznej?
To wiesz, że nie ma jednej prawdziwej mo-

ralności. Jest za to wiele prawdziwych moral-
ności, wiele systemów organizacji społecznej, 
każdy z własną historią, każdy równie zasadny. 
Wiele osób boi się takiego relatywizmu, bo my-
ślą o nim jako o ekwiwalencie nihilizmu, we-
dle którego wszystko jest możliwe do zaak-
ceptowania. Ale relatywizm społeczny, czyli 
przekonanie, że może istnieć wiele moralno-
ści, a żadna nie jest nadrzędna, też może wzbu-
dzać lęk – dotyczący braku spójności społecz-
nej – i poczucie, że wszystko jest zagrożone.

Jak mam się nie bać relatywizmu?
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Pomyśl o systemach moralnych jako 
o systemach wynegocjowanych, które 
miały posłużyć dogadywaniu się z in-
nymi, rozwijały się w toku dziejów, znaj-
dywały nowe rozwiązania na nowe czasy. 
Wówczas relatywizm staje się poglądem, 
który postrzega moralność jako narzę-
dzie, a narzędzia można ulepszać.

Lepsze moralnie, czyli jakie?
Lepiej służące celowi użytkownika. 

Jeśli przyjmiemy, że naszym celem jest 
współistnienie z innymi w społeczeń-
stwach, które nieustannie się zmieniają 
pod względem strukturalnym, ekono-
micznym, politycznym i geograficznym, 
to relatywizm staje się bardziej przystoso-
wawczą wizją moralności. Absolutyzm 
moralny przeciwnie – postrzega moral-
ność jako coś, co nigdy się nie zmienia. 
Bywa to źródłem brutalnej nietolerancji, 
bo kiedy zmiany w społeczeństwach pro-
wadzą do pojawienia się nowych poglą-
dów moralnych, te są postrzegane jako 
błędne i niebezpieczne, trzeba je więc 
stłumić za wszelką cenę.

David Hume przekonywał, 
wbrew temu, co głosiło wielu 
wcześniejszych filozofów, że 
u podstaw moralności tkwią 
emocje. Wydaje się, że współczesna 
neurobiologia przyznaje mu rację: 
podczas dokonywania osądów 
moralnych aktywują się części 
mózgu, które odpowiadają też za 
powstawanie emocji.
W filozofii mamy stwierdzenia de-

skryptywne, opisujące, jak się sprawy 
mają, oraz stwierdzenia normatywne, 
które dotyczą tego, jak się sprawy mieć 
powinny. Te pierwsze opisują fakty, dają 
się zaobserwować, przebadać naukowo. 
Skoro te drugie nie opisują świata, to 
co właściwie opisują? David Hume, jak 
wielu innych filozofów, doszedł do wnio-
sku, że stwierdzenia normatywne, doty-
czące wartości, pochodzą z naszych wła-
snych wewnętrznych stanów, a w szcze-
gólności z naszych emocji. Moralność 
przypomina pod tym względem gust es-
tetyczny, romantyczny czy kulinarny. Je-
śli powiem: „kawa jest pyszna”, mówię ci 
tak naprawdę o moim stosunku do kawy 
– że picie jej sprawia mi przyjemność. 
Inni mogą jej nie lubić, a mimo to ja nie 
powiedziałem nic fałszywego. Podobnie 
jest z atrakcyjnością fizyczną. Moralność 
to kolejne wartościujące stwierdzenie. A
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ģ Za każdym razem, gdy używasz słów: „do-
bry”, „zły”, „gorszy”, „lepszy”, „trzeba”, 
„powinien”, lądujesz w dziedzinie warto-
ści. A zatem również w dziedzinie uczuć. 
Stwierdzenia normatywne mówią nam, 
czego chcemy, a pojęcia chcenia, pragnie-
nia z definicji dotyczą emocji.

To znaczy, że z moralnością jest jak 
z winem: ja lubię białe, ty czerwone? 
Jest aż tak indywidualna?
Przekonanie o indywidualności gu-

stów uważam za przesadne w takim sa-
mym stopniu, jak myślenie o moralności 
jako o czymś uniwersalnym. Preferencje 
kulinarne, podobnie jak moralne, mają 
swoją historię i są zakorzenione w kultu-
rze. Chociaż wydaje się, że może istnieć 
nieskończenie wiele smacznych potraw, 
w rzeczywistości istnieją rozmaite ogra-
niczenia – przychodzimy na świat z po-
dobnym układem trawiennym, mamy 
dostęp do podobnych produktów, a rze-
czy, które ostatecznie ci smakują, to te, 
które zostały ci zaproponowane przez 
kulturę. Dlatego ludzie w Polsce lubią 
barszcz, a w Ameryce nie. Do preferencji 
kulinarnych, podobnie jak moralnych, 
nie docieramy indywidualnie, tylko po-
przez kulturę.

Można jednak znaleźć, choć niełatwo, 
kogoś, kto ma unikalne preferencje kuli-
narne. Moralność zaś ze swej natury jest 
społeczna – zasady moralne to emocjo-
nalne zasady współistnienia z innymi. 
Moralność, której nikt nie podziela, nie 
ma sensu, jest bezużyteczna.

Wspólnie z psycholożką Ange-
liką Seidel przeprowadziliście 
serię eksperymentów. W jednym 
uczestnicy słuchali przyjemnej, 
wywołującej radość lub 
nieprzyjemnej i irytującej muzyki, 
a Wy ocenialiście, czy wpływa ona 
na ich osądy moralne. Okazało się, 
że po nieprzyjemnych utworach 
badani bardziej surowo oceniali 
takie zachowania jak oddanie znale-
zionego portfela po wcześniejszym 
wyciągnięciu z niego pieniędzy. Po-
równywaliście też osądy moralne po 
wypiciu wody albo gorzkich ziół wy-
wołujących obrzydzenie. To bardzo 
ciekawe, ale co z tego wynika dla 
naszego życia?
Na co dzień dokonujemy osądów mo-

ralnych nieświadomi, że wpływają na 
nie jakieś zewnętrzne czynniki. Może to 

być poziom wyspania, sposób oświetle-
nia, natężenie hałasu, to, jak czyste jest 
biurko, przy którym siedzisz. Oczywi-
ście muzyka nie spowoduje radykalnej 
zmiany poglądów, np. z proaborcyjnych 
na antyaborcyjne, ale wpłynie na stopień, 
w jaki dane zachowanie wydaje ci się złe 
i zasługujące na karę. Te badania dowo-
dzą, że w jądrze moralności tkwią emocje. 
Oceniamy, czy dane zachowanie jest ak-
ceptowalne, czy nie, po konsultacji z na-
szymi emocjami. Gdybyśmy rozstrzygali 
tylko rozumowo, żadna zmiana nastroju 
nie powinna wpływać na naszą odpo-
wiedź. Jesteśmy pod wpływem stanów 
emocjonalnych – tych ulotnych, wywoła-
nych przez muzykę, ale też tych trwałych, 
które rozwinęły się w czasie socjalizacji.

Uczymy się lubić pewne rzeczy 
i uczymy się, co jest dobre, a co 
złe. Piszesz, że rodzice najczęściej 
stosują warunkowanie emocjonalne. 
Nie ma chyba silniejszego narzędzia.
Pomiędzy drugim a dziewiątym ro-

kiem życia dzieci są poprawiane co kilka 
minut. Małe dzieci nieustannie zacho-
wują się w sposób, który pogwałca nasze 
normy: mogą złapać cię za twarz i ude-
rzyć, podrapać, ugryźć, rozrzucać jedze-
nie, krzyczeć w miejscach publicznych. 
Gdybyśmy zobaczyli dorosłego, który za-
chowuje się w taki sposób, umieściliby-
śmy go w więzieniu lub zakładzie psy-
chiatrycznym. Pomiędzy niemowlęc-
twem a dorosłością zmieniamy dziecko 
w to, co uważamy za moralnie dobrze 
wychowanego obywatela. Ewidentnie 
jest to kwestia nauki, instruowania, nie 
wrodzonego poczucia, co jest dobre, a co 
złe. Jestem przekonany, że dzieci po-
dzielają z nami wiele postaw emocjonal-
nych, które pozwalają im dostosować się 
do tych norm, jednak projekt uczynie-
nia dziecka moralnym jest niesamowicie 
wymagający. W przeciwieństwie do ję-
zyka, którego dzieci uczą się spontanicz-
nie, edukacja moralna wymaga niemal 
ciągłej interwencji w zachowanie dzieci.

Poręcznym narzędziem mogą być 
także religie – łatwiej straszyć 
boskim gniewem niż tłumaczyć 
zawiłości konsekwencji różnych za-
chowań.
Dodaje otuchy fakt, że religijność w ża-

den sposób nie pozwala przewidzieć stop-
nia moralnego zaangażowania. Wśród 
ateistów znajdziesz ludzi pełnych pa-

sji, moralnie spójnych i równie zaanga-
żowanych jak ci, którzy mają światopo-
gląd teologiczny. Bóg, a szerzej: religia, to 
struktura narracyjna, która może sprzy-
jać edukacji moralnej w pewnych aspek-
tach, bo dostarcza nam moralnych opo-
wieści, a opowieści to generalnie coś, co 
nas przyciąga. Ostatecznie jednak lekcje, 
jakie z tych historii płyną, są niezależne 
od struktury narracyjnej.

To znaczy?
Historia o Mesjaszu, który cierpi 

i umiera dla dobra ludzkości, jest bar-
dzo pociągającą narracją, a jednak kiedy 
pomyślisz o kluczowych lekcjach, które 
płyną z Kazania na Górze – opiekowanie 
się potrzebującymi, nadstawianie dru-
giego policzka, wzajemne wsparcie – ła-
two je przekazać za pomocą innych opo-
wieści, albo w ogóle bez ich pośrednic-
twa. Moralność jest solidniejsza niż reli-
gia – sięga dalej, może z nią współistnieć, 
może istnieć bez niej.

W książce „The Emotional Con-
struction of Morals” przekonujesz, 
że choć reguły moralne mogą być 
zbieżne w różnych kulturach i re-
ligiach, nie istnieją uniwersalne. 
Naprawdę nie ma nic, co byśmy po-
wszechnie uznawali za niemoralne? 
Może gwałt?
Przykro mi to mówić, ale historia na-

szego gatunku to historia ekstremalnej 
pogardy dla ludzkiego dobrostanu i ludz-
kiego życia. Morderstwa, gwałty i kra-
dzieże są wszechobecne. Te rzeczy za-
wsze towarzyszyły wojnom i podbojom. 
Zresztą gwałt w trakcie konfliktu zbroj-
nego uznano za zbrodnię wojenną nie-
dawno, w latach 90. XX w.

Piszesz, że normy moralne pojawiły 
się wraz z powiększeniem się ludz-
kich grup. Nie ma moralności bez 
państwa?
W niewielkich społecznościach lu-

dzie mają naturalne powody, dla których 
chcą się o siebie troszczyć, nie trzeba do 
tego silnych zasad moralnych, wystar-
czyć może uczucie miłości, przyjaźni 
albo po prostu fakt, że inna osoba jest 
niezbędna dla mojego przetrwania – ra-
zem polujemy, gotujemy, opiekujemy 
się dziećmi. Moralność rozumiana jako 
zestaw norm, które są nam narzucane 
i wykraczają poza zobowiązania wynika-
jące z przyjaźni czy miłości, staje się po-
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trzebna, kiedy społeczności rosną. Gdy 
zaczęliśmy prowadzić osiadły tryb życia 
i nastąpił wzrost demograficzny, musie-
liśmy zacząć współegzystować z ludźmi, 
których nie znaliśmy, z obcymi. W tej sy-
tuacji pokusa, by ukraść zbiory z sąsied-
niego młyna albo nie wywiązać się ze 
swojej części umowy, była bardzo duża. 
Jeśli wszyscy by się jej poddali, społeczeń-
stwo po prostu by upadło. Z pewnością 
z wieloma właśnie tak się stało. Te, które 
odniosły sukces, wpoiły ludziom zasady 
takie jak: powinieneś troszczyć się o ob-
cych.

W jaki sposób moralność ewoluuje? 
Bardzo trudno jest zmienić przeko-
nania – skoro sięgają dzieciństwa, 
dotyczą emocji.
Dawniej byłem sceptyczny co do moż-

liwości moralnej zmiany na przestrzeni 
jednego pokolenia. Sądziłem, że skoro 
moralność kształtuje się we wczesnych 
latach, zwykle jesteśmy dosyć usztyw-
nieni, a ponieważ moralne przekonanie 
to tak naprawdę silne emocjonalne zaan-
gażowanie, będziemy się opierać, reago-
wać z przerażeniem i obrzydzeniem na 
wszystko, co je kwestionuje. Ale przecież 
ludzie mogą ulegać moralnej konwer-
sji. Może się to dokonać na wiele sposo-
bów. Moralność ma podstawy emocjo-
nalne, ale to nie oznacza, że rozum jest 
nieistotny. Czasem to on pomaga nam 
wykryć zachowania moralnie złe.

Na przykład?
Załóżmy, że ktoś je mięso, a jednocze-

śnie ma przekonanie, że nie powinno się 
krzywdzić niewinnych istot, które mają 
życie umysłowe. Dzięki nauce dowiaduje 
się o bogatym życiu umysłowym zwie-
rząt, a także o tym, jaką krzywdę wyrzą-
dzamy im w hodowli przemysłowej. Pod 
wpływem tej wiedzy staje się wegetaria-
ninem.

Nawiążę jeszcze raz do Hume’a: rozum 
i uczucia pracują razem. Rozum może 
nam powiedzieć, jakie jest najlepsze roz-
wiązanie dla tego, czego pragniemy. Jeśli 
chcesz upiec perfekcyjne ciasto, potrze-
bujesz rozumu, by to osiągnąć. Emocje 
wyznaczają nam cel, a rozum daje nam 
środki.

Jak jeszcze może się wydarzyć 
moralna zmiana?
Poprzez podnoszenie świadomości 

albo coś, co nazywam moralnym wyobra-

żaniem. Zaproś ludzi do tego, by spojrzeli 
na coś inaczej niż do tej pory. Np. ktoś 
dorasta w tradycyjnym społeczeństwie, 
gdzie kobiety nie mają praw ekonomicz-
nych ani politycznych. Opowiadasz mu 
o drugiej fali feminizmu, która pojawiła 
się na Zachodzie, gdzie kobiety pełniły 
głównie role domowe, a nie zawodowe. 
I możesz spytać: jak myślisz, czy powin-
niśmy utrzymać ten podział? Czy on jest 
zakorzeniony w naturze? Myślisz, że ko-
biety nie są w stanie wykonywać pracy? 
Czasem spojrzenie na alternatywę po-
zwala ujrzeć, że taki podział nie ma żad-
nego ugruntowania i umożliwia dotarcie 
do innej struktury moralnej.

Ale konfrontacja z nowymi warto-
ściami może nas też jeszcze bardziej 
usztywnić.
Gdy stykamy się z czymś nowym, 

np. przedstawicielami grupy LGBT w la-
tach 80., stajemy w punkcie moralnego 
wyboru, możemy pójść w dwie strony, 
i w każdym przypadku będzie to zmiana 
moralna. Ktoś może się zaniepokoić 
i mocniej zwrócić do tradycji, dokonać 
wyboru, który zawęża, a ktoś inny decy-
duje się poszerzyć horyzonty moralne. To 
nie jest z góry podjęta decyzja, tylko kwe-
stia szczerej, moralnej przemiany.

Nie możemy jej zaprojektować?
Do pewnego stopnia da się ją przewi-

dzieć. Np. to, gdzie ludzie będą popierać 
tolerancję dla gejów czy osób transsek-
sualnych. Takie prognozy są dość depre-
syjne, oznaczają determinizm kulturowy, 
wedle którego twoje poglądy są funkcją 

twojego miejsca urodzenia. Płynie z tego 
jednak również pozytywna lekcja.

Jeśli pamiętasz o tym, że gdybyś uro-
dziła się w innym miejscu, miałabyś eks-
tremalnie inne wartości – o tym, że każdy 
z nas mógłby być nazistą, islamskim fun-
damentalistą czy marksistowskim rewo-
lucjonistą – wówczas musisz mieć w so-
bie rodzaj moralnej pokory. Wtedy wiesz, 
że twoje przekonania nie są konsekwen-
cją bycia w posiadaniu prawdy moralnej, 
tylko czasu i miejsca, w których żyjesz.

Równie dobrze można pomyśleć, że 
wszystkie poglądy są bez znaczenia.
Właśnie nie! Takie spostrzeżenie skła-

nia nas do podejścia bardziej progresyw-
nego. Oczywiście poglądy progresywne 
też mogą się usztywnić i tak się często 
dzieje – to jest zagrożenie. Jednak ich 
esencją jest tolerancja i akceptacja moral-
nych mniejszości, różnic. Z odkrycia, że 
moglibyśmy uznawać jakąkolwiek mo-
ralność, płynie lekcja o radykalnej przy-
padkowości naszych wartości moral-
nych. A zatem podejście tolerancyjne jest 
lepsze niż nietolerancyjne.

To nie znaczy, że progresywiści mają 
wolną rękę – oni również muszą mieć 
się na baczności i pilnować swojego wła-
snego szowinizmu i bigoterii. W USA le-
wica ma zwolenników Trumpa w nie-
wiarygodnej pogardzie. To bardzo nisz-
czące. Zamiast traktować ludzi, którzy 
popierają dotychczasowego prezydenta, 
jako odzwierciedlenie ich własnej pozy-
cji społecznej, rozwijać w sobie toleran-
cję dla nich, otwierać kanały porozumie-
nia, ludzie po lewej stronie widzą po-
stawę swoich oponentów politycznych 
jako zgubną, obrzydliwą, konieczną do 
wyplenienia.

Często nam się wydaje, że osoby 
zatwardziałe w swoich poglądach 
to beznadziejne przypadki i szkoda 
energii na dyskusje z nimi.
Pomyśl, czy ty chciałabyś być moralnie 

poprawiona? To oczywiście jest nieprzy-
jemne uczucie. Ale czy nie sądzisz, że nie-
które z twoich poglądów mogą być złe, 
niespójne, niewrażliwe, pełne hipokryzji?

Pewnie tak.
Chyba wszyscy odpowiedzieliby-

śmy na to pytanie twierdząco. Każdy, 
kto stał się wrażliwszy na dyskrymina-
cję ze względu na niepełnosprawność, 
wiek, tuszę, orientację seksualną, jest 

Pomiędzy niemowlęctwem 
a dorosłością zmieniamy 
dziecko w to, 
co uważamy za moralnie 
dobrze wychowanego 
obywatela. To kwestia 
nauki, instruowania, 
nie wrodzonego 
poczucia, co jest 
dobre, a co złe. 
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ģ wdzięczny za tę moralną przemianę. Je-
śli patrzysz na kogoś z innego pokolenia 
albo z innej partii politycznej i myślisz: 
nie ma dla nich nadziei, to jesteś bardzo 
arogancki. Skoro sam jesteś zdolny do 
moralnej zmiany, dlaczego oni mieliby 
nie być?

Co może pomóc? Empatia?
Wydaje się dobrym rozwiązaniem, ale 

jest ekstremalnie trudna. Jak empatyzo-
wać z kimś, kogo wartości uznajesz za 
krzywdzące? Jest też bardzo selektywna, 
najłatwiej o nią wobec osób najbardziej 
do nas podobnych. Względem tych naj-
bardziej od nas różnych możemy ją budo-
wać w oparciu o wspólne doświadczenie 
bycia ludźmi, i jeśli się to uda, może być 
bardzo konstruktywne. Musimy jednak 
uważać, by nie stać się nazbyt toleran-
cyjni – dla tych, którzy akceptują krzyw-
dzenie innych.

To co zamiast?
Złość. Wiem, że jest niepopularna, że 

nie lubimy, kiedy inni ją wyrażają, szcze-
gólnie kobiety. Ale złość w przeciwień-
stwie do pogardy to emocja zbliżająca 
– chcemy się skonfrontować z tym, kto 
nas rozwściecza. Złość to emocja, która 
szanuje ludzi, bo uznaje ich za wartych 
dialogu, zaangażowania. Nie postrzega 
drugiego jako zepsutego bez możliwo-
ści naprawy – wręcz przeciwnie: sądzi, że 
naprawa jest możliwa. Kiedy czujesz po-
gardę dla swojego życiowego partnera, to 
wiesz, że ta relacja się skończyła. Jeśli je-
steś na niego zły, to komunikujesz: mam 
ci coś do powiedzenia i oczekuję, że po-
słuchasz.

Złość niekoniecznie doprowadzi do 
rozstrzygnięcia, ale jest emocją konfron-
tacji – a więc i dialogu. W kłótni docho-
dzisz do wniosku, że inaczej spoglądamy 
na rzeczywistość i nigdy nie zobaczymy 
jej w ten sam sposób – i właśnie dlatego 
musimy szanować swoje odrębności. Spo-
śród tych trzech emocji: pogardy, złości 
i empatii, to złość rokuje najlepiej i może 
wzmocnić współistnienie w poszanowa-
niu różnic. Złość jest też lepsza od nadziei, 
bo jest aktywna.

A z nadzieją co jest nie tak?
Nadzieja to aspiracja bez działania, jest 

pasywna, każe czekać. Dobrze, gdyby 
zmiana się wydarzyła, ale nie wstrzymuj 
oddechu, nie oczekuj jej. Taka pasywna 
aspiracja jest zła dla motywacji, prowa-

dzi do przeświadczenia, że dobre nasta-
nie bez naszego wysiłku. Albo do czegoś 
jeszcze gorszego: rezygnacji wobec nie-
uchronnego.

W Republice Weimarskiej była bar-
dzo liberalna konstytucja i pod jej rzą-
dami został wybrany Hitler. Sądzę, że 
wszelkie mniejszości, które czuły się 
przez nazistów prześladowane – LGBT, 
lewicowcy, artyści, niepełnosprawni – 
mówiły: to minie, musimy tylko prze-
trwać ten sezon w piekle, kiedy ta par-
tia o wąskich horyzontach jest u wła-
dzy. Problem polega na tym, że to tak 
nie działa – musisz o to zawalczyć. Na-
wet w ramach liberalnej demokracji je-
steśmy nieustannie narażeni na autory-
taryzm. Nadzieja na zmianę jest nieade-
kwatna wobec takiego wyzwania.

Skoro moralność jest zależna od 
emocji, uwarunkowana w dzie-
ciństwie, czasie historycznym, 
pochodzeniu, jak mam ocenić, czy 
wiodę moralne życie?
Ponieważ moralność jest trochę 

jak gust, w dodatku bywa podatna na 
zmiany nastroju, nie powinniśmy być 
ani zbyt dogmatyczni, ani zbyt nietole-
rancyjni wobec ludzi, którzy wyznają 
inne wartości. Moralne będzie takie ży-
cie, które nie walczy przeciw tej kapry-
śnej naturze moralności. Musimy budo-
wać społeczeństwa chroniące różne jej 
warianty.

A czy Ty wiedziesz życie, które odpo-
wiada Twoim wartościom?
Oczywiście, że nie. Jak większość lu-

dzi. Dlaczego? Jesteśmy leniwi. Może 
czasem wyjdziemy na ulicę albo bę-
dziemy zachęcać ludzi do udziału w wy-
borach, jednak przez większość życia 
pozostajemy moralnie nieaktywni. Je-
śli pomyślisz, że społeczeństwo, w któ-
rym żyjesz, nie odpowiada wartościom, 

jakie wyznajesz, to od razu widzisz, że 
mogłabyś robić o wiele więcej. Albo mil-
czymy, a to jest najgorsze. 

Mój dziadek ze strony ojca był rabinem 
w hitlerowskim Berlinie. Na marszu Ru-
chu Praw Obywatelskich w Waszyngto-
nie w 1964 r. przemawiał tuż przed Mar-
tinem Lutherem Kingiem. Podkreślał, że 
największe zagrożenie to nie bigoteria, 
nie nienawiść, tylko milczenie. Zwłaszcza 
świadków. Wielu Żydów doświadczyło 
milczenia sąsiadów. Nie móc liczyć na 
to, by ci, którzy opowiadają się po twojej 
stronie, wstawili się za tobą – to dewastu-
jące odkrycie na temat ludzkiej natury. 
Opór musi być aktywny.

Jak może to dzisiaj wyglądać?
Wielu białych w USA potępia rasizm. 

Ale gdy spytasz, co w związku z tym ro-
bią, to się okaże, że pewnie nic poza tym, 
że deklarują, iż go potępiają. To za mało. 
Mamy tendencję do nagradzania się za 
każde zachowanie – nawet oglądanie 
filmu będącego ekspresją naszych war-
tości sprawia, że sami klepiemy się po 
ramieniu: byłem wściekły, gdy widzia-
łem tę niesprawiedliwość. To jest fik-
cyjna złość, nie działanie, nie praktyka 
w życiu. Nie wystarczy być przeciwko 
rasizmowi, trzeba być antyrasistą – to 
znaczy wygospodarować czas w dniu, 
tygodniu, który przeznaczasz na walkę 
z rasizmem.

Czyli wiodę moralne życie, jeśli 
aktywnie działam w duchu moich 
wartości?
Co robisz, kiedy twoja partia prze-

grywa wybory? Nie czekasz do następ-
nych, musisz znaleźć sposób, by coś rze-
czywiście zrobić. Jeśli nie zgadzasz się 
na koncentrację bogactwa, władzy i in-
formacji, powinieneś ograniczyć finan-
sowanie korporacji, które to uosabiają, 
jak Apple czy Amazon. Każdy może zro-
bić więcej.

Czy jesteś aktywnie zaangażowana 
w uczynienie twojej lokalnej społecz-
ności bliższej twojemu moralnemu ide-
ałowi? Odpowiedź dla każdego z nas 
brzmi: niewystarczająco. Jeśli powiemy 
to sobie każdego dnia, jeśli użyjemy me-
diów społecznościowych nie po to, by 
śpiewać z chórem takich samych gło-
sów, ale znaleźć konkretne sposoby na 
zmianę, to zbliżymy się do prowadzenia 
bardziej moralnego życia.

 © Rozmawiała MARIA HAWRANEK

JESSE PRINZ jest profesorem filozofii, 
pracuje na Uniwersytecie w Nowym Jorku. 
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Construction of Morals”, „The Conscious 
Brain”, oraz ponad stu artykułów naukowych 
o emocjach, psychologii moralności 
i świadomości.
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Życie na chłodno
ŁUKASZ JACH         

Większość z nas przejmuje się cierpieniem bliźnich 
i przestrzega najważniejszych zasad moralnych. 

Psychopaci funkcjonują inaczej.

C hris, bohater filmu Woody’ego 
Allena „Wszystko gra”, ma 
żonę i dobrą pracę. Ma też ro-
mans. Jego kochanka, Nola, 

pewnego dnia mówi mu, że jest w ciąży 
i pragnie ułożyć sobie życie na nowo: 
z nim i jego dzieckiem. Mężczyzna po-
stanawia działać. Zabiera strzelbę teścia, 
zabija sąsiadkę Noli i zabiera z jej miesz-
kania kilka rzeczy, by upozorować rabu-
nek, a gdy jego kochanka wraca do sie-
bie – morduje również ją, w taki sposób, 
by wyglądała na przypadkową ofiarę. Po 
wszystkim Chris spokojnie jedzie tak-
sówką do teatru na randkę z żoną. Dzięki 
dobremu zaplanowaniu całego przedsię-
wzięcia Chris wymyka się wymiarowi 
sprawiedliwości, a gdy nawiedzają go po-
tem duchy zamordowanych kobiet, tłu-
maczy im, że wszystko, co zrobił, było 
w jego sytuacji konieczne.

Większości ludzi zachowanie Chrisa 
będzie wydawać się szokujące, ale są 
i tacy, którzy uznają, że działanie mężczy-
zny miało sens. Pojawił się problem, więc 
potrzebne było skuteczne rozwiązanie. 
Taka perspektywa charakteryzuje sposób 
funkcjonowania szczególnego typu osób 
– psychopatów.

Psychopata, czyli kto?
Określenia takie jak „psychopata” czy 
„psychopatia” należą do słownika współ-
czesnych pojęć psychologicznych, ale nie 
znajdziemy ich w aktualnych klasyfika-
cjach chorób i zaburzeń psychicznych. 
Zespołowi cech i zachowań charaktery-
zujących psychopatów najbliżej jest do 
zaburzenia, które oficjalnie określane jest 
mianem „osobowości antyspołecznej”. 
Ludzie, u których diagnozuje się taki typ 
osobowości, w kontaktach z innymi po-
sługują się manipulacjami i kłamstwami. 
Są też wrogo nastawieni i bezduszni, co 
przejawia się brakiem zainteresowania 
potrzebami innych, nieodczuwaniem po-
czucia winy i odpowiedzialności za swoje 

działania. Mają skłonność do agresji, 
także w jej sadystycznych formach. Lek-
ceważą umowy i obietnice, podejmują za-
chowania ryzykowne. Często szybko się 
nudzą, działają impulsywnie i nie biorą 
pod uwagę obiektywnego zagrożenia, ja-
kie sprowadzają na siebie swoimi działa-
niami.

Ten ostatni aspekt różni ich nieco od 
potocznego obrazu psychopatów, po-
strzeganych raczej jako ludzie działający 
w sposób chłodny i przemyślany, a przez 
to diabelsko skuteczni. Antyspołeczne 
zaburzenie osobowości występuje czę-
sto u więźniów, ale wielu psychopatów 
może przeżyć całe swoje życie, nie ma-
jąc do czynienia z wymiarem sprawiedli-
wości, a nawet osiągać status społeczny 
wzbudzający u innych ludzi szacunek 
i podziw.

Pojęcie „psychopata” po raz pierwszy 
pojawiło się w książce „The Mask of Sa-
nity” („Maska poczytalności”) amerykań-
skiego psychiatry Herveya Cleckleya, wy-
danej w 1941 r. Jej tytuł jest nieprzypad-
kowy – zdaniem Cleckleya oraz wielu 
współczesnych badaczy psychopaci mogą 
działać na co dzień niczym uśpieni agenci. 
Uważa się ich za osoby, które „rozumieją, 
ale nie czują”, i to właśnie ta specyficzna 
mieszanka emocjonalnego chłodu oraz 
niezłych kompetencji intelektualnych ma 
umożliwiać niektórym z nich sprawne 
funkcjonowanie w społeczeństwie, a cza-
sem nawet przewagę nad tymi, którzy 
czuliby większy opór przed niemoralnym 
działaniem.

Zdaniem Simona Barona-Cohena 
ma to związek z istnieniem dwóch ro-
dzajów empatii: poznawczej i afektyw-
nej. Ta pierwsza odnosi się do sytuacji, 
w których umiemy wyobrazić sobie „na 
chłodno” emocje innych osób, ta druga 
zaś do chwil, kiedy sami wczuwamy się 
w ich stan – przeżywamy ich emocje. 
Większość ludzi ma rozwinięte oba typy 
empatii, ale psychopaci – jedynie empa-

tię poznawczą. W efekcie wiedzą oni, dla-
czego inni okazują radość, strach, gniew 
czy smutek, lecz dla nich samych nie-
wiele to znaczy.

Takie „pragmatyczne” podejście do 
emocji czasem może być przydatne. Ke-
vin Dutton sporządził listę dziesięciu 
profesji, w których bywa promowane. Są 
na niej: pracownicy służb publicznych, 
szefowie kuchni, duchowni, policjanci, 
dziennikarze, chirurdzy, sprzedawcy, pra-
cownicy mediów, prawnicy i menedżero-
wie wysokiego szczebla. Wygląda na to, 
że psychopaci radzą sobie lepiej wszędzie 
tam, gdzie balansuje się pomiędzy prag-
matyczną użytecznością decyzji a jej kosz-
tami emocjonalnymi. I że społeczeństwo 
potrafi korzystać z usług ludzi o psycho-
patycznych cechach wtedy, gdy należy 
wykonać „brudną robotę”.

Rodzina morderców
Badacze zjawiska psychopatii mają 
twardy orzech do zgryzienia: osoby 
badane nie mają zwykle skrupu-
łów przy wprowadzaniu innych 
w błąd oraz potrafią dopasowy-
wać swoje wypowiedzi do społecz-
nych oczekiwań. W tym przypadku 
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ģ słabo sprawdzają się kwestionariusze 
czy wywiady psychologiczne. Sięga się 
więc po takie wskaźniki, które trudniej 
zmanipulować.

Jedna z dostępnych opcji to bada-
nie reakcji skórno-galwanicznej (GSR). 
W kontakcie z emocjonalnie angażują-
cymi bodźcami uruchamia się nasz układ 
współczulny, a jednym z przejawów jego 
działania jest aktywność gruczołów poto-
wych. Ponieważ spocona skóra przewodzi 
impulsy elektryczne łatwiej niż skóra su-
cha, GSR traktuje się jako miarę pobudze-
nia emocjonalnego. Badania z udziałem 
psychopatów wykazały, że mają oni ob-
niżony poziom GSR w kontakcie z foto-
grafiami przedstawiającymi ludzkie cier-
pienie. W innych eksperymentach u psy-
chopatów odnotowano zaś słabszą GSR 
na bodźce powiązane wcześniej z dozna-
niami bólowymi. Sugerowałoby to, że psy-
chopaci na najbardziej podstawowym po-
ziomie postrzegają cierpienie innych lu-
dzi w sposób odmienny od większości po-
pulacji, a ich antyspołeczne i niemoralne 
zachowania mogą brać się z obniżonego 
lęku przed możliwością poniesienia kary.

Do podobnych wniosków doprowa-
dziły też badania z użyciem funkcjonal-

nego rezonansu magnetycznego (fMRI), 
które wykazały, że choć wyraźnie psy-
chopatyczni więźniowie w sytuacji wy-
obrażania sobie własnego bólu reagują ty-
powo, to jednak wtedy, gdy mają wyobra-
zić sobie ból innych ludzi, aktywność ich 
mózgów jest niestandardowa.

Skąd w ogóle biorą się psychopaci? Po 
zbadaniu statystyk występowania psy-
chopatii u dziesiątków tysięcy bliźniąt, 
wychowywanych razem lub osobno – 
co pozwala oddzielić wpływ genów od 
wpływu wychowania i środowiska – 
udało się ustalić, że czynniki genetyczne 
i środowiskowe tłumaczą jej obecność 
mniej więcej po połowie: psychopatia 
nie jest więc cechą „czysto genetyczną”, 
jak kolor oczu czy grupa krwi.

Badania przeprowadzone przez zespół 
Petera K. Jonasona wykazały, że poziom 
cech psychopatycznych u osób doro-
słych wiąże się ze stopniem nieprzewi-
dywalności ich środowiska życia w dzie-
ciństwie. Rolę interakcji czynników ge-
netycznych i środowiskowych w kształ-
towaniu się typowych dla psychopatii 
zachowań podkreślają też Sandie Tay-
lor i Lance Workman. Podają oni przy-
kład profesora Jamesa Fallona – neuro-

naukowca zajmującego się badaniami 
sprawców zabójstw. W rodzinie Fallona 
było wielu morderców, a on sam określa 
siebie mianem „prospołecznego psycho-
paty”. W jego relacjach z dzieciństwa 
znajdziemy jednak wiele miłości, tro-
ski i szczęśliwych wspomnień. Z innej 
perspektywy psychopaci-kryminaliści 
opisują często swoje dzieciństwo jako 
pasmo krzywd i przykrości. Do ukła-
danki tej nieco porządku wprowadza 
Linda Mealey, dzieląca psychopatię na 
pierwotną i wtórną. Ta pierwsza może 
występować w przypadku „urodzonych 
psychopatów”, ta druga stanowi zaś 
efekt działania genetycznych predyspo-
zycji i czynników środowiskowych pro-
mujących psychopatyczne funkcjono-
wanie jako sposób radzenia sobie w co-
dziennych sytuacjach.

Cecha ilościowa
Choć najwygodniej byłoby dzielić lu-
dzi na psychopatów i niepsychopatów, 
w badaniach psychopatię ujmuje się ra-
czej jako cechę ilościową. Oznacza to, że 
każdy z nas znajduje się w którymś miej-
scu na pełnej skali jej rozpiętości. Stoso-
wanie zero-jedynkowego podejścia do 
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złożonych cech psychicznych rzadko daje 
realistyczny obraz. Według wspomnia-
nego już Barona-Cohena, psychopaci 
znajdują się na jednym biegunie kon-
tinuum empatii, drugi zaś jego kraniec 
okupują osoby hiperempatyczne, które 
tak silnie reagują na emocje otaczających 
je osób, że zmagają się z nieustannym 
współodczuwaniem cudzych nieszczęść 
oraz męczącym przymusem ciągłego po-
magania innym. Czy więc dla hiperem-
patyka zachowanie emocjonalnego prze-
ciętniaka nie będzie niekiedy podobnie 
nieczułe, co zachowanie psychopaty dla 
przeciętniaka?

Skłonności psychopatyczne mogą być 
też czymś, co się nie tyle ma, co miewa. 
Pomyślmy choćby o tych chwilach, kiedy 
ścigamy się z czasem i zupełnie nas nie 
obchodzi to, że mówi do nas ktoś z do-
mowników. Albo o momentach, gdy ma-
jąc upragniony cel tuż przed oczami, czu-
jemy, że bylibyśmy gotowi usunąć każdą 
niedogodność, by go osiągnąć.

Wróćmy jednak do ludzi o widocznych 
cechach psychopatycznych, takich jak te 
wymieniane w antyspołecznym zabu-
rzeniu osobowości. Można zastanawiać 
się, dlaczego postępujące wbrew społecz-
nym i moralnym normom, bezwzględne 
i pozbawione wyrzutów sumienia osoby 
nadal są pośród nas, mimo że Homo sa-
piens to gatunek na wskroś społeczny. 
Cóż, okazuje się, że w pewnych szczegól-
nych okolicznościach psychopaci mogą 
czuć się w społeczeństwie niczym pączki 
w maśle. Zdaniem Lindy Mealey życiowe 
powodzenie psychopatów może zależeć 
od tego, jaki jest ich odsetek w ogólnej po-
pulacji. Gdy jest ich niewielu, mogą dzia-
łać w swój egocentryczny, manipula-
cyjny sposób pozostając w ukryciu i choć 
krzywdzą napotykane osoby, to ich czyny 
nie oddziałują wyraźnie na całość społe-
czeństwa.

W niewielkich grupach taki kamu-
flaż może być trudny, ale nie we współ-
czesnym świecie, w którym łatwo jest 
zmieniać wygląd czy miejsce zamieszka-
nia oraz na nowo pisać opowieści o swojej 
przeszłości. W strukturze nowoczesnego 
społeczeństwa pełno jest nisz pozwalają-
cych skutecznie działać komuś posiada-
jącemu cechy łączone z psychopatią. Po-
myślmy zresztą choćby o fenomenie stale 
zmieniających tożsamość uwodzicieli 
czerpiących korzyści z oszukiwania, któ-
rych modus operandi niezależnie od miej-
sca i czasu jest zasadniczo dosyć podobny.

Niektórzy badacze zwracają zresztą 
uwagę na to, że dziś cechy psychopa-
tyczne wśród ludzi mogą umacniać się 
nie tylko poprzez łatwość porzucania 
dawnych kontaktów i nawiązywania 
nowych, ale również poprzez społeczne 
uznawanie tych cech za ściśle zwią-
zane z sukcesem materialnym i wize-
runkowym. Z innej perspektywy, Clive 
R. Buddy postawił tezę, że współcześnie 
wysoko postawieni psychopaci potra-
fią zmieniać sposób funkcjonowania ca-
łych organizacji, jakie znajdują się pod 
ich wpływem. Wedle tego podejścia za-
sięg oddziaływania psychopatów na na-
sze codzienne życie może być więc nie do 
końca proporcjonalny do ich liczby.

Życie jak rock’n’roll
Ciekawej interpretacji zjawiska utrzymy-
wania się tendencji psychopatycznych 
wśród ludzi dostarcza również rozwijana 
na gruncie psychologii ewolucyjnej teo-
ria historii życia. Zgodnie z tym podej-
ściem ludzie mogą osiągać swoje życiowe 
cele na różne sposoby, a jednym z nich 
jest realizowanie tzw. strategii szybkiej. 
Polega ona m.in. na nieangażowaniu się 
w bliskie związki, nawiązywaniu płyt-
kich relacji z wieloma partnerami oraz 
posiadaniu licznego potomstwa przy 
niewielkim poziomie angażowania się 
w opiekę nad nim. Ze względów czysto 
biologicznych bardziej predysponowani 
do realizacji tej strategii są mężczyźni 
(kobieta może urodzić w życiu tę samą 
maksymalną liczbę dzieci niezależnie od 
liczby partnerów). Choć wśród ludzi czę-
ściej spotyka się tzw. strategię powolną, 
która wiąże się z raczej „jakościowym” 
niż „ilościowym” podejściem do kwestii 
partnerów i potomstwa, w niektórych 
okolicznościach strategia szybka może 
być całkiem niezłym sposobem na osią-
ganie ewolucyjnie rozumianego sukcesu. 
Dzieje się tak np. wtedy, gdy warunki śro-
dowiskowe są zmienne i mało przewidy-
walne, ale też wtedy, gdy prawdopodo-
bieństwo przeżycia potomstwa nie jest 
wyraźnie powiązane z obecnością w jego 
życiu obojga rodziców. To drugie stanowi 
zresztą cechę współczesnych, rozwinię-
tych państw charakteryzujących się roz-
budowanymi systemami opieki społecz-
nej.

Czy zatem populacyjny sukces psy-
chopatów można wiązać z wybieraniem 
przez nich „szybkiej” strategii życia? Wy-
niki badań zdają się potwierdzać tę tezę. 

Eksperymenty Nicholasa S. Holzmana 
i Michaela J. Strube’a dostarczyły danych 
wskazujących, że psychopatia rzeczywi-
ście wiąże się z dążeniem do tworzenia 
przelotnych związków intymnych oraz 
obniżonym zainteresowaniem związ-
kami długoterminowymi.

W tym kontekście interesujące wy-
dają się wyniki badań nad rolą czynni-
ków genetycznych w kształtowaniu się 
cech psychopatycznych u adoptowanych 
w dzieciństwie osób, których biologiczni 
rodzice wchodzili w konflikty z prawem. 
Wykazały one, że posiadanie biologicz-
nego ojca kryminalisty wiązało się z wy-
stępowaniem osobowości psychopatycz-
nej u mężczyzn, ale nie u kobiet. Posiada-
nie matki kryminalistki nie było nato-
miast w żaden sposób powiązane z wystę-
powaniem cech psychopatycznych, nie-
zależnie od płci badanych osób. Czyżby 
więc w populacji męskiej istniało zjawi-
sko czegoś na kształt międzypokolenio-
wej sztafety psychopatów, których cechy 
stanowią rodzaj specyficznej strategii re-
produkcyjnej?

Tragedia i tabu
Osoby o cechach psychopatycznych na 
dobre zadomowiły się w kulturze po-
pularnej. Dr House, który nie liczył się 
z emocjami pacjentów i łamał prawo, 
by rozwiązywać zagadki medyczne, albo 
Dexter Morgan – lubiany detektyw śled-
czy oraz seryjny morderca polujący na 
najcięższych przestępców – są tego naj-
lepszymi przykładami. Fascynując się 
takimi postaciami, przyznajemy w pew-
nym sensie, że widzimy szereg codzien-
nych, praktycznych zastosowań dla ich 
specyficznego sposobu widzenia świata 
oraz pojmowania kwestii moralnych. 
Wydaje się, że czasem chętnie zrzuciliby-
śmy na barki osób o cechach psychopa-
tycznych konieczność działania w sytu-
acjach nazywanych przez Philipa E. Te-
tlocka „transakcjami tragicznymi”, w któ-
rych trzeba dokonywać wyboru pomię-
dzy kilkoma wartościami uznawanymi 
za równie ważne.

Zdolność do chłodnego kalkulowania, 
do oderwania od silnych emocji towarzy-
szących decyzjom oraz brak wyrzutów 
sumienia z powodu ich długotrwałych 
konsekwencji – to cechy, które mogą ku-
sić ludzi zmagających się z podejmowa-
niem trudnych decyzji. A przecież wszy-
scy przed takimi czasem stajemy.

 © ŁUKASZ JACH
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Lepsza jest nicość
KASPER KALINOWSKI      

Wierzą, że życie jest gehenną, nawet jeśli nie wszyscy 
zdajemy sobie z tego sprawę. 

Dlatego antynataliści mówią wprost: 
każde kolejne dziecko zwiększa sumę zła w świecie.

A le przecież wszyscy wie-
dzą, że życie nie jest wcale 
warte trudu przeżywania” 
– zapisał w „Obcym” Al-

bert Camus. „Wszyscy” to może prze-
sada, jednak z tym zdaniem zgodzi-
liby się z pewnością antynataliści. To 
osoby, które uważają, że jedyną moral-
nie uczciwą postawą w świecie prze-
siąkniętym cierpieniem i zdewasto-
wanym działalnością człowieka jest 
zaprzestanie płodzenia dzieci. Brzmi 
groteskowo? Wbrew pozorom argu-
menty „przeciwników istnienia” są bar-
dzo rozległe, od metafizycznych po eko-
logiczne. Uderzają w dwa tematy, które 
w większości uznajemy za tabu i któ-
rych nie poddajemy dyskusji: sensow-
ności życia i posiadania potomstwa. 
Dlatego zmuszają do refleksji.

Jak zauważa David Benatar, jeden 
z czołowych współczesnych antyna-
talistów, nawet jeśli wydaje ci się, że 
wiedziesz dobre życie, padasz ofiarą 
zniekształceń poznawczych. Bada-
nia psychologów społecznych poka-
zują, że nie jesteśmy w stanie obiek-
tywnie ocenić jakości własnego życia 
– większość ludzi określa siebie jako 
ponadprzeciętnie szczęśliwych czy 
empatycznych. Według Benatara ra-
cjonalny bilans zawsze przemawia za 
nieistnieniem.

Przekonanie o niemoralności roz-
mnażania się i tym, że każde istnienie 
niesie ze sobą cierpienie, to oczywiście 
nie wynalazek XX-wiecznych teore-
tyków (i praktyków) antynatalizmu. 
Doskonałym podsumowaniem tego, 
jak na narodziny patrzą antynataliści, 
jest często przywoływana w ich pra-
cach obserwacja przypisywana Hero-
dotowi. W jednym z plemion Traków, 
gdy na świat przychodziło nowo na-
rodzone dziecko, gromadzono się wo-
kół noworodka i płakano. To uzasad-
niona reakcja, jeśli życie postrzegamy 
jako zbiór niezawinionych nieszczęść 
i bólu – jak często mieli robić to np. sta-
rożytni Grecy.

Zalety adopcji
Najstarszą odpowiedzią na pytania eg-
zystencjalne są oczywiście religie. Je-
śli przyjrzeć się bliżej wywodom an-
tynatalistów, znajdziemy wiele punk-
tów wspólnych z buddyzmem, w któ-
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rym kategoria dukkha, czyli cierpienie 
lub udręka, jest jedną z kluczowych 
idei. Buddyjskie cierpienie nie jest toż-
same z definicją zachodnią. Najbogat-
szy, zdrowy i otoczony bliskimi czło-
wiek również cierpi. Dukkha wynika ra-
czej z natury rzeczywistości, iluzorycz-
ności ludzkich pragnień, niemożliwości 
ich realizacji czy przywiązania. Istnie-
nie niesie ze sobą cierpienie i należy się 
z niego wyzwolić.

Choć chrześcijaństwo, czy szerzej: kul-
tura judeochrześcijańska, kojarzy się ze 
starotestamentowym nakazem „rozmna-
żania i bycia płodnym”, a obowiązek oże-
nienia się mężczyzny i posiadania przez 
niego potomstwa to pierwsze z 613 ży-
dowskich przykazań zapisanych w Torze, 
to w Starym Testamencie również odnaj-
dziemy echa antynatalizmu. W najbar-
dziej pesymistycznej ze starotestamen-
towych ksiąg – Księdze Koheleta – mo-
żemy natknąć się m.in. na słowa: „Gdyby 
ktoś zrodził nawet stu synów i żył wiele 
lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz du-
sza jego nie nasyciła się dobrem i nawet 
pogrzebu by nie miał – powiadam: Szczę-
śliwszy od niego nieżywy płód (...); on 
większy ma spokój niż tamten” (Koh 6, 
3-5 w tłum. Biblii Tysiąclecia).

Lęk przed istnieniem najlepiej widać 
jednak poza głównym nurtem chrześci-
jaństwa, na jego historycznych obrze-
żach. Średniowieczni katarzy wstrzy-
mywali się nie tylko od spożywania pro-
duktów odzwierzęcych (poza rybami, 
które w tym okresie uznawano nie za 
wytwór spółkowania, a samej wody), ale 
rygorystycznie podchodzili do tematu 
płciowości. Świat ciała i materii był dla 
nich emanacją zła. Podobnie marcjonici 
z pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Wśród nich nie można było zostać 
dopuszczonym do chrztu czy euchary-
stii, jeśli nie przysięgło się, że nie będzie 
się mieć dzieci. Rosyjscy skopcy brutalnie 
okaleczali genitalia swych wyznawców. 
Celibat był warunkiem koniecznym do 
zbawienia.

Antynataliści, odrzucając wszelką me-
tafizykę, przepisują jeden lek na ból: po-
wstrzymaj się od płodzenia. Lepiej adop-
tuj dziecko. To jedyny sposób, w jaki jed-
nostka może uczynić świat odrobinę bar-
dziej znośnym i zminimalizować sumę 
cierpienia na świecie (a przy okazji ilość 
dwutlenku węgla).

Cierpienie filozofów
Opisami cierpienia zapełnione są całe bi-
blioteki. Nie wypada jednak nie wspo-
mnieć o dwóch nazwiskach, których 
myśl została w internecie zniekształcona 
najbardziej. Dziś Arthur Schopenhauer 
i Emil Cioran są znani głównie jako bo-
haterowie memów i elementy popkul-
tury. Obu filozofów wiele łączy. Wiedli 
samotne, pełne cierpienia życie. Bliska im 
była filozofia wschodnia. Argumentacja 
Schopenhauera o ułudzie zaspokajania 
wszelkich potrzeb – każda zaspokojona 
potrzeba generuje kolejną, a w najlep-
szym przypadku w czymś, co nazywamy 
dobrym życiem, zacznie dominować 
nuda – to coś, co mogło znaleźć się rów-
nież w aforyzmach drugiego z filozofów.

W przypadku Ciorana, który sam sie-
bie określał jako „teoretyka upadku”, nie 
trzeba przedstawiać poglądów. Same za 
siebie mówią tytuły jego dzieł: „O niedo-
godności narodzin”, „Na szczytach rozpa-
czy” lub „Zarys rozkładu”. Cioran oczy-
wiście dzieci nie miał. Mawiał, że gdyby 
je miał, natychmiast by je udusił, a „pło-
dzenie” uznawał za najbardziej okrutne 
ze znanych mu słów. To m.in. jego dzieła 
posłużyły scenarzystom serialu „True De-
tective” do wykreowania postaci nihili-
stycznego detektywa Rusta Cohle’a. Se-
rialowy bohater, podobnie jak rumuński 
myśliciel, powstanie świadomości w ga-
tunku Homo sapiens uważał za „tragiczny 
błąd ewolucji”.

Temat świadomości porusza również 
norweski filozof Peter Wessel Zapffe. 
W eseju „Narodziny Mesjasza” pisze: 
„Pewnej nocy, w dawno już minionych 
czasach, człowiek zbudził się i ujrzał sie-
bie samego”. Ten moment to narodziny 
samoświadomości. Finałem eseju jest 
śmierć bohatera. Istnienie to wspólnota 
cierpień, świadomość zaś rodzi wiedzę 
o konieczności śmierci własnej i wszyst-
kich, których kochamy. W innym miej-
scu klasycznego dzieła antynatalistów 
Zapffe mówi o świecie jako o „stąpaniu 
po pękającym w szwach cmentarzu”. 
Argentyński filozof Julio Cabrera, który 
określa siebie jako pierwszego antyna-
talistę, mówi, że powoływanie kogoś do 
życia jest jednoznaczne ze skazaniem go 
na śmierć. W jego opinii nie sama śmierć, 
jako jednostkowe zdarzenie, jest złem, ale 
umieranie – biologiczna konieczność, 
której jesteśmy całe życie świadomi.

Tragiczne piękno
Karim Akerma zwraca uwagę na pro-
blemy semantyczne. Narodziny w języku 
związane są z czymś pozytywnym: „po-
darować komuś życie”, „być w stanie bło-
gosławionym” itd. Jednak w jego opinii 
prokreacja to egoistyczny błąd (i hazard 
w genetycznej loterii). Dziecko przecież 
nie istniało, zanim nie zaczęło żyć w ło-
nie matki – nie było więc kogo „obdaro-
wać życiem”.

„Antynatalizm (...) to teoria moralna, 
która wyrosła z historii”, pisze w swym 
„Manifeście antynatalistycznym” 
Akerma. Jesteśmy przecież gatunkiem 
o wyjątkowo niechlubnej historii. Nikt 
nie zaszkodził innym gatunkom i plane-
cie na taką skalę. Poza argumentami fi-
lozoficznymi, do współczesnego miesz-
kańca Zachodu chyba najbardziej trafia 
argument ekologiczny. 

Powstrzymanie się od prokreacji ozna-
cza ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
o miliony ton. Inne gatunki żyły na długo 
przed Homo sapiens i będą istniały długo 
po nas. Nic nie usprawiedliwia przemy-
słowego chowu zwierząt czy rujnowania 
środowiska. 

W dodatku nasze dzieci najprawdo-
podobniej będą żyły w gorszym świecie 
niż my. Takim, gdzie będą toczyły się 
wojny o wodę, a głód może stać się zjawi-
skiem powszechnym. Żaden antynatali-
sta nie nawołuje jednak do nieograniczo-
nej aborcji, samobójstwa czy wysadzania 
przedszkoli. Dokonują bowiem kluczo-
wego rozróżnienia pomiędzy życiem po-
tencjalnym a już istniejącym – to, co przy-
sparza cierpienia istniejącym ludziom, 
negatywnie wpływa na bilans cierpienia 
na świecie.

Argumenty antynatalistów zapewne 
nigdy nie przekonają większej części 
społeczeństwa. To stanowisko, które jest 
nie tylko przeciw biologii człowieka, ale 
rzuca wyzwanie normom kulturowym. 
O antynatalizmie dużo mówi fakt, że 
swoje główne dzieło „Lepiej nie zaist-
nieć” („Better never to have been”) filo-
zof David Benatar zadedykował… swoim 
rodzicom. Jak zauważa Mikołaj Starzyń-
ski, autor jedynego w języku polskim 
przeglądu zjawiska, chodzi o „aktywne 
niedziałanie”. Antynataliści przecież nie 
zobaczą efektów swoich starań. Jego zda-
niem na tym polega „tragiczne piękno 
antynatalizmu”.  ©
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Sumienni oportuniści
RADOSŁAW ZYZIK             

Badania ekonomiczne pozwalają na ilościowe wyznaczenie 
poziomu naszej uczciwości. Jest lepiej, niż zakładały klasyczne modele, 

ale nie mamy szczególnych powodów do dumy.

E konomiści modelujący ludz-
kie zachowania zakładają, że 
człowiek jest istotą racjonalną 
i maksymalizuje swoją uży-

teczność. Na potrzeby tego tekstu mo-
żemy założyć, że pod pojęciem tym kryje 
się po prostu korzyść. Jeśli więc ludzie 
działają w celu osiągnięcia korzyści, to 
siłą rzeczy moralność musimy odłożyć 
na bok, prawda? Jeszcze do niedawna 
tak się wydawało. Szacować mieliśmy 
jedynie koszty i korzyści, prawdopodo-
bieństwo nagród, wypłat lub kar. W tym 
równaniu nie było miejsca na poczucie 
sprawiedliwości. Jednak kolejne ekspe-
rymenty przeprowadzane przez psycho-
logów, ekonomistów i filozofów ekspe-
rymentalnych skomplikowały ten prosty 
świat ekonomicznych wzorów.

Idee mają znaczenie
Jeśli zostaniemy poproszeni, aby uzupeł-
nić zbitkę WO_A tak, by powstało po-
prawne słowo, a przed chwilą mignęła 
nam przed oczami pusta szklanka albo 
zdjęcie znad morza, to raczej wpiszemy li-
terę „D”, a nie „L”. Okazuje się bowiem, że 
sam fakt, iż nasz mózg miał kontakt z ja-
kąś ideą lub pojęciem, wpływa na wzo-
rzec przetwarzania kolejnych informacji, 
które do niego docierają. Mechanizm od-
powiedzialny za ten proces nazywany jest 
torowaniem lub prymowaniem.

Idee mają wpływ nie tylko na to, jak 
myślimy, ale również jak się zachowu-
jemy. Jednym z najbardziej znanych eks-
perymentów, w których badano zjawisko 
torowania, był ten przeprowadzony przez 
Johna Bargha.

Bargh poprosił studentów, aby ułożyli 
zdania z rozsypanych wyrazów. W przy-
padku połowy studentów wyrazy doty-
czyły starości, choć to słowo nie padło. 
W kolejnym etapie uczestnicy mieli 
przejść do innego pokoju. Okazało się, że 
ci studenci, którzy układali zdania z wy-
razów dotyczących starości, poruszali 

się wolniej i więcej czasu zajmowało im 
przejście do kolejnej sali. Losowo dobrane 
wyrazy najpierw w sposób nieświadomy 
torowały ideę starości, a następnie ta idea 
zmieniła sposób zachowania. Zjawisko 
opisane przez Bargha zostało nazwane 
„efektem Florydy” (to stan kojarzony 
w USA z osobami na emeryturze) – choć, 
co warto dodać, kilku niezależnym gru-
pom badawczym nie udało się go później 
odtworzyć.

Sam mechanizm prymowania jest 
jednak solidnie potwierdzony. Do mo-
ich ulubionych eksperymentów należą 
te związane z badaniem wpływu idei 
pieniądza na nasze zachowanie. W jed-
nym z badań wystarczyło umieszcze-
nie w pokoju monitora z wygaszaczem 
ekranu z banknotami, a ludzie zachowy-
wali się bardziej samolubnie. Gdy prowa-
dzący spotkanie upuścił garść ołówków 
na ziemię, badani, u których utorowano 
ideę pieniądza, podnosili ich mniej niż 
ci, którym oszczędzono procesu torowa-
nia. Chętniej też pozostawali w samot-
ności, a gdy proszono ich o ustawienie 
dwóch krzeseł, to ustawiali je od siebie 
dalej (średnio 118 cm) niż osoby, których 
nie „potraktowano” ideą pieniądza (śred-
nio 80 cm). Badania nad zjawiskiem to-
rowania idei pieniędzy stały się bardzo 
popularne w ostatnich 20 latach. Meta-
analiza ponad stu sześćdziesięciu badań 
wykazała, że ludzie, którym przypomi-
nano o pieniądzach (w dowolny niemal 
sposób), z jednej strony poświęcali więcej 
czasu i wysiłku, by zrealizować zadania, 
które im powierzono, ale z drugiej – byli 
mniej empatyczni, mniej kooperatywni 
i w mniejszym stopniu poszukiwali kon-
taktu z innymi.

Ultimatum dla dyktatora
Czy w takim razie – w społeczeństwie, 
w którym pieniądz jest wszechobecny – 
jesteśmy skazani na egoizm i brak współ-
pracy? Niekoniecznie. Przyjrzyjmy się 

grze o nazwie „ultimatum”. Bierze w niej 
udział dwóch graczy. Jeden otrzymuje do 
dyspozycji pewną sumę pieniędzy i dzieli 
je według uznania między siebie i dru-
giego gracza. Następnie ten drugi decy-
duje, czy zgadza się na ten podział: jeżeli 
tak, każdy otrzymuje swoją część. Jeżeli 
nie – pieniądze przepadają.

Wyniki badań nad zachowaniem ludzi 
grających w „ultimatum” opisano w arty-
kułach naukowych ponad sto razy (stwo-
rzono także wersje dla dzieci i małp). Nie-
mniej już pierwszy taki eksperyment 
pokazał, że ludzie nie muszą być aż ta-
kimi egoistami, jak zakłada się to w pod-
ręcznikach mikroekonomii. W badaniu 
z 1982 r. aż jedna trzecia uczestników 
dzieliła otrzymaną do dyspozycji kwotę 
po połowie. Jeszcze więcej uczestników 
wcielających się w rolę gracza pierwszego 
oferowało między 30 a 45 proc. wyjścio-
wej sumy. 

Analiza przeprowadzona dwadzie-
ścia jeden lat później przez jednego 
z czołowych ekonomistów behawio-
ralnych i współtwórcę neuroekonomii, 
Colina Camerera, wykazała, że połowa 
uczestników odrzuca oferty mniejsze 
od 20 proc. kwoty, którą rozporządzał 
pierwszy gracz, ale średnio proponuje on 
30-40 proc. kwoty wyjściowej. Ludzie nie 
są specjalnie szczodrzy, ponieważ bardzo 
rzadko zdarzały się propozycje wyższe 
niż 50 proc., ale nie są też przesadnie ego-
istyczni – rzadko oferowali drugiemu gra-
czowi mniej niż 10 proc.

Jak widać, uczciwość ma znaczenie. 
Ludzie dążą do sprawiedliwego podziału 
dóbr. Eksperyment ten przeprowadzono 
na członkach wielu kultur – zachowania 
graczy w niewielkim stopniu zależały od 
pochodzenia. Dążenie do sprawiedliwo-
ści nie jest więc cechą zależną od kultury, 
ale raczej dotyczy natury ludzkiej. Zaob-
serwowane różnice kulturowe dotyczyły 
tego, jaka oferta może być już uznana za 
sprawiedliwą.
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Wydaje się więc, że jesteśmy mniej ego-
istyczni, niż zakłada to ekonomiczny mo-
del racjonalnego decydenta. Nawet gdy 
utoruje się w nas idea pieniądza, nasz 
współgracz jest dla nas anonimowy, 
gramy tylko raz i nie grożą nam kary za 
egoizm, to i tak oferujemy całkiem wyso-
kie kwoty, a nie zgarniamy jak najwięcej 
dla siebie.

Gry „dyktator” i „ultimatum” mają jed-
nak swoje ograniczenia – nie oddają całej 
złożoności sytuacji, w których na co dzień 
podejmujemy decyzje moralne. Dlatego 
wnioski z tych badań warto uzupełnić 
o inne: prowadzone w bardziej natural-
nych warunkach oraz takie, w których 
pojawia się możliwość oszustwa.

Elastyczny łotr
Dan Ariely, psycholog i ekonomista be-
hawioralny, w serii starannie zaprojek-
towanych eksperymentów postanowił 
przyjrzeć się właśnie naszej skłonności 
do oszukiwania. W pierwszym z nich 
uczestnicy otrzymali kartki z dwudzie-
stoma macierzami. W każdej znajdowało 
się 12 liczb, z których dwie i tylko dwie 
sumowały się do 10 (przykład z tych ba-
dań: 3,91 i 6,09). Uczestnicy mieli pięć mi-
nut na znalezienie takiej pary w jak naj-
większej liczbie macierzy, a każda ziden-
tyfikowana para gwarantowała wypłatę 
50 centów.

W grupie kontrolnej – w której uczest-
nicy oddawali kartki „sędziom”, którzy 
sprawdzali ich odpowiedzi – rozwiązy-
wano średnio cztery macierze. Ariely ze 
współpracownikami zaczęli następnie 
modyfikować warunki eksperymentu. 
Po pierwsze, wprowadzili „wersję z nisz-
czarką”. Po skończonym teście uczestnicy 
szli na koniec sali i niszczyli swoje arku-
sze, następnie podchodzili do stolika z ob-
sługą i mówili, ile macierzy udało im się 
rozwiązać. Okazało się, że średnia liczba 
relacjonowanych prawidłowych wyni-
ków wzrosła do sześciu – duża liczba lu-
dzi nieznacznie zaczęła oszukiwać i nie-
znacznie zawyżyła swoje wyniki.

W kolejnych wersjach eksperymentu 
postanowiono zmodyfikować wypłaty 
za rozwiązane macierze. Można było 
uzyskać za każdą prawidłową odpowiedź 
25 centów, 50 centów, 1 dolar, 2 dolary, 
5 dolarów, a nawet 10 dolarów. Ariely ze 
współpracownikami zapytali wcześniej 
innych studentów o to, jak ich zdaniem 
zmieni się skala oszustwa wraz ze zmianą 
wysokości nagród. Byli ciekawi, czy  

W grze o nazwie „dyktator” również 
bierze udział dwóch graczy, z których je-
den proponuje podział otrzymanej kwoty, 
jednak tym razem drugi gracz nie może jej 
odrzucić. Cokolwiek ustali gracz pierw-
szy, tak się stanie. 

Cztery lata po opublikowaniu wyni-
ków pierwszego eksperymentu z grą „ulti-
matum” Daniel Kahneman, Richard Tha-
ler i Jack Knetsch (dwóch pierwszych zo-
stało później laureatami ekonomicznego 
Nobla) opisali eksperyment z grą „dykta-
tor”. Uczestnicy badania mieli podzielić 
20 dolarów na jeden z dwóch sposobów: 
albo w stosunku 18 do 2, albo po równo 

(10 i 10). Gracz „decyzyjny” miał więc wy-
bór pomiędzy podziałem „zachłannym” 
i „sprawiedliwym”. Okazało się, że nie-
mal 75 proc. uczestników wybierało opcję 
drugą (10 do 10).

Od tego czasu wyniki eksperymentów 
z grą „dyktator” opublikowano w litera-
turze fachowej kilkadziesiąt razy (w rze-
czywistości badań takich przeprowa-
dzono znacznie więcej). Gracze oferowali 
średnio 25 proc. kwoty wyjściowej. Mini-
malna oferta wynosiła 10 proc., a najwyż-
sza – co może zdziwić – aż 52 proc. Warto 
dodać, że wyższe stawki częściej oferują 
kobiety niż mężczyźni.
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ģ ludzie będą zakładać, że stopień oszustwa 
będzie wzrastał wraz ze wzrostem na-
gród. Taki był też wynik badania ankieto-
wego. Wynik eksperymentu nie potwier-
dził tych przekonań. Przy najwyższych 
wypłatach – 10 dolarów za rozwiązaną 
macierz – poziom oszustwa nie tylko nie 
wzrósł, ale nawet nieznacznie się obniżył.

W serii trzech kolejnych powiązanych 
ze sobą eksperymentów badacze pozwo-
lili uczestnikom na zniszczenie w nisz-
czarce jedynie połowy arkusza z macie-
rzami, drugiej grupie pozwolili na znisz-
czenie wszystkich macierzy, a trzeciej 
grupie na zniszczenie całego arkusza, 
wyjście z sali i samodzielne pobranie na-
grody z wielkiego naczynia z pieniędzmi. 
Choć można było oczekiwać, że poziom 
oszustwa wzrośnie najbardziej w grupie 
trzeciej, to wyniki pokazały, że ludzie 
oszukiwali nieznacznie, a poziom oszu-
stwa był mniej więcej taki sam w każdej 
z grup.

Niedawno głośnym echem na całym 
świecie odbiły się wyniki innego ekspery-
mentu, przeprowadzonego przez Alaina 
Cohna i współpracowników w warun-
kach naturalnych. Badacze pozosta-
wili w miejscach publicznych w kilku-
set miejscowościach z 40 państw świata 
ponad 17 tys. portfeli z danymi kontak-
towymi i różnymi kwotami w środku 
(część nie zawierała żadnych pieniędzy). 
Pomiędzy państwami zaobserwowano 
spore różnice dotyczące procentu zwra-
canych portfeli, ale okazało się zarazem, 
że niemal wszędzie prawdopodobień-
stwo zwrotu rosło, jeśli portfel zawierał 
pieniądze. Im więcej – tym chętniej był 
oddawany. Wyników nie wyjaśniały oko-
liczności znalezienia – dla decyzji o zwro-
cie nie miało znaczenia to, czy w danym 
miejscu obecny był monitoring albo 

świadkowie. Liczyła się tylko wysokość 
kwoty – co nieźle koresponduje z wyni-
kami eksperymentów przeprowadzo-
nych przez Ariely’ego.

On sam zaproponował interesujące 
wyjaśnienie fenomenu naszej umiarko-
wanej nieuczciwości. Jego teoria nosi na-
zwę teorii współczynnika elastyczności. 
Wbrew temu, co proponowała klasyczna 
teoria „racjonalnego łotra”, nasze decyzje 
o tym, jak postąpić, nie zależą jedynie od 
wyników rachunku korzyści i kar. Kie-
rują nami dwa przeciwstawne dążenia. 
Po pierwsze, rządzi nami standardowa 
motywacja finansowa. Chcemy mieć jak 
najwięcej pieniędzy, a co za tym idzie: go-
dzimy się na czerpanie pieniędzy z oszu-
stwa. Po drugie, mimo wszystko chcemy 
uważać się za ludzi uczciwych, sprawie-
dliwych, dobrych. Nie chcemy mieć wy-
rzutów sumienia i trudności z patrze-
niem na swoje odbicie w lustrze. Jeśli 
oszukujemy tylko trochę, to udaje nam 
się pogodzić oba dążenia. Zdaniem Arie-
ly’ego nieustannie staramy się wyzna-
czyć sobie granice, jak dalece możemy 
się posunąć w naszych małych nieuczci-
wościach (rozliczając podatki, koszty uzy-
skania przychodów, relacjonując liczbę 
faktycznie przepracowanych godzin), 
a jednocześnie nadal uważać się za osoby 
prawe.

Co zepsuł socjalizm
Ariely przeprowadził jeszcze inne bada-
nia, które mogą być interesujące m.in. dla 
nas, Polaków. Brali w nich udział Niemcy 
żyjący po obu stronach żelaznej kurtyny, 
np. mieszkańcy Berlina Zachodniego 
i Wschodniego, a celem było zbadanie 
wpływu norm społecznych i ekonomicz-
nych – powstałych w kapitalizmie i socja-
lizmie – na skłonność do oszustwa.

W eksperymencie wykorzystano grę 
w kości i choć struktura tego badania 
jest bardziej skomplikowana niż ekspe-
rymentu z macierzami, nie ma potrzeby 
szczegółowo jej tu opisywać. Istotne są 
same wyniki.

Skłonność do oszukiwania wiązała się 
z życiem w socjalizmie. Mieszkańcy Ber-
lina Wschodniego urodzeni przed zjed-
noczeniem oszukiwali częściej niż ich 
sąsiedzi z Berlina Zachodniego będący 
w tym samym wieku. Ci, którzy żyli co 
najmniej 10 lat w socjalizmie, oszukiwali 
jeszcze częściej, a w przypadku osób ży-
jących dwie dekady w socjalizmie i ich 
rówieśników z zachodu różnice w praw-
dopodobieństwie dokonania drobnego 
oszustwa wynosiły już 65 proc. W innych 
badaniach mieszkańcy Niemiec Wschod-
nich okazali się mniej skłonni do dziele-
nia się swoimi pieniędzmi, popierali po-
litykę opartą na redystrybucji, zarazem 
byli mniej skłonni do popierania no-
wych podatków, które by tę redystrybu-
cję umożliwiły.

Na podstawie wyników tego badania 
nie należy jednak wyciągać wniosków 
dotyczących obecnego średniego po-
ziomu uczciwości mieszkańców kraju 
byłego bloku wschodniego. W ekspery-
mencie Cohna i współpracowników oka-
zało się bowiem, że Niemcy i Polacy chęt-
nie zwracali portfele z pieniędzmi (w ok. 
70 proc. przypadków – tylko w kilku kra-
jach zanotowano wyższy wynik).

W badaniach z macierzami ekspery-
mentatorzy stracili setki dolarów na wy-
płaty dla oszustów, którzy relacjonowali, 
że udało im się rozwiązać wszystkie dwa-
dzieścia macierzy. Takich pełnokrwi-
stych łotrów było jednak niewielu. Za 
to na wypłaty dla setek umiarkowanych 
oszustów stracili kilka tysięcy dolarów. 
Eksperymenty Bargha, Kahnemana, Arie-
ly’ego i innych badaczy pokazały przede 
wszystkim, że jesteśmy lepsi, niż nam się 
wydaje. Oszukujemy mniej, niż można 
byłoby przypuszczać, ale suma naszych 
małych nieuczciwości prowadzi do du-
żych strat na poziomie makro. Znacze-
nie dla naszej moralności ma również 
to, jak urządzamy sobie naszą przestrzeń 
polityczno-ekonomiczną. Pisał już o tym 
zresztą polski filozof prawa Leon Petra-
życki na przełomie XIX i XX w., gdy pod-
kreślał, że złe regulacje mogą wniknąć 
w krwiobieg społeczeństwa i zatruwać 
ludzi na długo po tym, jak znikną one 
z ustaw.  © RADOSŁAW ZYZIK

Im dłużej mieszkańcy Berlina 
Wschodniego byli „narażeni” 

na socjalizm, tym mieli 
większą skłonność 

do oszukiwania.
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Jedenaste: 
przemyśl całą dziesiątkę

MARCIN MAJEWSKI           

Wiele nakazów biblijnych, takich jak kamienowanie 
homoseksualistów i reguły traktowania niewolników, 

uważamy dzisiaj za niemoralne. Co to mówi o Biblii – i o nas?

W  Biblii zapisano chyba 
najbardziej  znany 
w świecie zachodnim 
kodeks podstawowych 

praw moralnych: „nie zabijaj”, „nie krad-
nij”, „nie cudzołóż”. Utrwalono tu też 
znaną od dawna złotą regułę etyki: „Co 
byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, 
i wy im czyńcie” (Mt 7, 12), funkcjonu-
jącą częściej w formie negatywnej: „nie 
czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. W Bi-
blii hebrajskiej i w Nowym Testamencie 
nakazano też miłość bliźniego, nawet nie-
przyjaciela: „będziesz miłował bliźniego 
jak siebie samego” (Kpł 19, 18; por. Mk 12, 
31), umieszczając poprzeczkę wymagań 
moralnych bardzo wysoko.

Wydaje się oczywiste, że dla chrześci-
janina Biblia – jako Słowo Boże – jest źró-
dłem moralności i to z niej ma czerpać 
normy etyczne, którymi kieruje się w ży-
ciu. Pogląd ten wymaga jednak korekty 
oraz pogłębienia. Mamy bowiem w Pi-
śmie Świętym również boskie nakazy 
i przykłady postaw, które ocenilibyśmy 
dziś jako niedopuszczalne etycznie 
i prawnie. Kamienowanie za czyn 
homoseksualny, wygnanie trędowatego 
ze społeczności, nakaz „wymorduj, nie 
oszczędzając kobiet i dzieci” czy opisana 
w Nowym Testamencie zagadkowa 
śmierć Ananiasza i Safiry (Dz 5), którzy 
okłamali apostołów – to przykłady tego, 
że nie tylko zachowania bohaterów Biblii 
mogą być dalekie od wzorów moralności. 
Także niektóre nakazy czy zachowania 
przypisywane Bogu słusznie uchodzą 
dziś za niemoralne.

Rozum, tradycja, ewolucja
Skąd zatem wiemy, co jest dobre, a co złe? 
Które normy zachować, a które odrzu-
cić? Już sam fakt, że odrzucamy choćby 

jedną normę z Biblii (np. prawo akceptu-
jące niewolnictwo), wskazuje, że kieru-
jemy się zewnętrznymi wobec niej kry-
teriami i źródłami moralności. Pytanie 
o źródła etycznych ocen i o to, skąd po-
chodzą normy moralne, jest pytaniem 
starym jak sama filozofia. Myśliciele wy-
pracowali trzy główne podejścia do tego 
zagadnienia. Jedni uważają, że docho-
dzimy do tego na drodze rozumowania 
– to tzw. racjonalizm etyczny. Drudzy, 
że nauczyli nas tego inni: rodzice, wy-
chowawcy, społeczeństwo czy religia – 
to tzw. empiryzm etyczny. Trzeci pogląd 
głosi, że czujemy to intuicyjnie, po prostu 
to wiemy, rodzimy się z tym – to tzw. na-
tywizm etyczny.

Biblia jako źródło moralności plasuje 
się w grupie drugiej: uczymy się, jak po-
stępować, z przesłania Biblii i przykładu 
życia jej bohaterów. Wydaje się jednak, 
że normy nie biorą się z zewnątrz, lecz 
tkwią w nas samych. Wiele eksperymen-
tów psychologów rozwojowych, w któ-
rych brały udział najmłodsze dzieci, suge-
ruje, że instynkt moralny może być wro-
dzony: pojawia się, zanim dziecko nauczy 
się mówić czy odbierze wychowanie. Za-
stanówmy się: gdy pożyczymy od kole-
żanki pieniądze, to jest jakoś oczywiste, 
że powinniśmy je oddać. Podobnie oczy-
wiste jest to, że rodziców mamy szano-
wać, rannego opatrzyć, a tonącego rato-
wać. Nie trzeba nas tego uczyć ani do tego 
przekonywać.

Ta niesłychana samooczywistość, 
a wręcz apodyktyczność nakazów mo-
ralnych zadziwiała myślicieli od dawna. 
Kiedy bowiem próbujemy je tłumaczyć, 
kiedy szukamy dla nich odpowiednich 
racji, to narażamy się jedynie na ich rela-
tywizację – na dyskusję i możliwość oba-
lenia takiego czy innego uzasadnienia. 

Tymczasem długi się oddaje, tonących 
próbuje ratować, a śpiącej matce nie pod-
cina się gardła. Skąd zatem to wiemy?

To, że uważamy coś za moralnie obo-
wiązujące, nie zawdzięczamy Biblii, reli-
gii, wychowaniu czy prawu, ale nam sa-
mym. To jest nasze dziedzictwo ewolu-
cyjne. Nasze decyzje i sądy moralne biorą 
się z instynktów moralnych – jak skłon-
ność do współpracy, poczucie sprawiedli-
wości, troska o potomstwo czy lojalność 
wobec grupy – które uformowały się 
w toku milionów lat ewolucji i są w nas 
osadzone bardzo głęboko. Instynkty mo-
ralne wywołują emocje moralne, które są 
rodzajem silnego motywatora: sprawiają, 
że działamy tak, a nie inaczej i oceniamy 
coś jako dobre lub złe, często w sposób na-
tychmiastowy.

Emocje moralne są pierwsze, automa-
tyczne i przedrefleksyjne, nie ustana-
wiają powinności moralnych, ale dają 
intuicyjną wiedzę na ten temat. Dopiero 
wtórnie racjonalny umysł próbuje uza-
sadniać nasze działania lub odczucia, raz 
lepiej, raz gorzej. Emocje moralne funk-
cjonują jak wewnętrzny kompas, który 
pozwala nam szybko i mniejszym na-
kładem energii podejmować decyzje 
moralne. Nie oznacza to oczywiście, że 
wskazówka tego kompasu zawsze wska-
zuje (największe) dobro i że wyczerpują 
one zakres zachowań moralnych. Nasze 
uposażenie biologiczne wyznacza bazę, 
swoiste pole możliwości, w ramach któ-
rego tworzy się bardziej zaawansowane, 
oparte na rozumie normy postępowania, 
etykę ćwiczenia się w cnotach, prawo mi-
łości nieprzyjaciół itd. Podstawą moralno-
ści zawsze jednak będą nasze instynkty 
moralne wytworzone w procesie doboru 
naturalnego. Zwane czasem głosem we-
wnętrznym czy głosem sumienia, każą 
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nam postąpić tak, a nie inaczej, nawet gdy 
normy społeczne i prawne nakazują coś 
innego.

O ile więc Biblia – jak i każda inna 
księga czy kodeks – nie stanowi źródła 
podstawowych ludzkich intuicji i zacho-
wań moralnych, o tyle może stanowić 
wezwanie do praktykowania wyższych 
standardów postępowania. Wielu jednak 
i tu widzi problem.

Duch, nie litera
Biblia powstała bowiem w świecie staro-
żytnym i wiele z jej rozstrzygnięć moral-
nych nie przystaje do współczesnej nam 
wrażliwości etycznej. Przytacza się tu nie 
tylko bezlitosny nakaz eksterminacji 
ludności Kanaanu, który pada z ust Boga 
w księgach Wyjścia i Jozuego. Wska-
zuje się rozliczne, czasem subtelne po-
stawy i nauki biblijne, które są wyrazem 
stronniczości (np. pochwała złupienia 
Egipcjan przez lud Izraela), bezduszno-
ści (np. Abraham, który ma zabić swego 
syna jako „dowód” wiary w Boga), funda-
mentalizmu (np. Abraham gotowy zabi-
jać dla Boga stawiany jako wzór wiary), 
mizoginii wyrażającej się takimi stwier-
dzeniami, jak: „Narodziny córki to strata” 
(Syr 22, 3) czy „Lepsza przewrotność męż-
czyzny niż dobroć kobiety” (Syr 42, 14), 
moralności Kalego, wybiórczej empatii 
itd.

Papieska Komisja Biblijna (PCB) w spe-
cjalnym dokumencie z 2009 r. poświęco-
nym zagadnieniu etyki biblijnej – „Biblia 
a moralność. Biblijne korzenie postępo-
wania chrześcijańskiego” – zauważa, że 
choć w Biblii znajduje się wiele norm 
i przykazań, to nigdy nie są one odizolo-
wane od określonego kontekstu. Biblia 
została spisana przez ludzi w konkretnej 
epoce historycznej i odzwierciedla ów-
czesny sposób oceny otaczającej rzeczy-
wistości.

Dokument zwraca również uwagę, że 
Biblia nie daje gotowych rozwiązań mo-
ralnych, zwłaszcza wobec dzisiejszych 
problemów cywilizacyjnych, jak terro-
ryzm, imigracja, podział dóbr, badania ge-
netyczne, etyka życia seksualnego, szacu-
nek dla zwierząt i zasobów naturalnych, 
etyka pracy, rodziny i życia wspólnoto-
wego itd. To, czego możemy szukać w Bi-
blii, to kryteria, których zastosowanie po-
zwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie 
dla ludzkiego postępowania. Dwa pod-
stawowe kryteria wskazywane przez ten 
dokument to: zgodność z biblijną wizją 

istoty ludzkiej oraz zgodność z przykła-
dem Jezusa.

Jest to trafne podejście do złożonego za-
gadnienia moralności biblijnej. To, że dziś 
zgodnie potępiamy niewolnictwo, nie za-
wdzięczamy lekturze Biblii. Tak Stary, jak 
i Nowy Testament traktują system znie-
wolenia ludzi jako integralny element 
struktury społecznej (o czym świadczą 
choćby przypowieści Jezusa o niewolni-
kach czy listy św. Pawła). To na teksty z Pi-
sma Świętego powoływało się Południe 
Stanów Zjednoczonych z dominującą go-
spodarką rolną nastawioną na produkcję 
bawełny, by zachować status quo niewol-
nictwa, co udało się niemal do początków 
XX w.! Do tego, że niewolnictwo jest złe, 
a wręcz nieludzko okrutne, doszliśmy 
w toku historii drogą długich debat, spo-
rów, rozpraw, a nawet wojen. Sublimując 
oceny moralne w tej sprawie, ludzie kiero-

wali się nie tyle prawodawstwem Pisma 
Świętego, ile rozeznaniem rozumowym 
i wrażliwością etyczną swego czasu.

Podobnie jest z zagadnieniem kary 
śmierci. Ostatni trzej papieże zaapelowali 
o jej powszechne zaprzestanie, wbrew tra-
dycji Starego i Nowego Testamentu oraz 
dwóm tysiącom lat nauczania Kościoła 
katolickiego o adekwatności i potrze-
bie jej stosowania. Ta radykalna zmiana 
nauczania Kościoła potwierdza, że kon-
kretne rozwiązania etyki biblijnej nie są 
czymś absolutnym, lecz ewoluują wraz 
z rozwojem moralnym społeczeństwa. 
Podobnie jest także ze społeczną pozy-
cją kobiety, prawami osób homoseksu-
alnych, podejściem do zwierząt i innymi 
zagadnieniami moralnymi. W tych kwe-
stiach nie tyle nauczanie Biblii, co rozwój 
społeczeństw i coraz większa wrażliwość 
etyczna stały się wyznacznikiem pro-

Natalia Polasik, „Thinker”, 2019 r.
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gresu moralnego. Przytoczony wyżej do-
kument PCB, wymieniając zniesienie nie-
wolnictwa, równość płci i wrażliwość na 
ochronę naturalnego dziedzictwa ludz-
kości, stwierdza: „Biblia nie podaje bez-
pośrednich i gotowych odpowiedzi zmie-
rzających do rozwiązania tych lub innych 
problemów” oraz wskazuje, że „dla przy-
gotowania kwe stii moralnych dotyczą-
cych tego rodzaju pytań trzeba uciec się 
do świateł refleksji teologicznej, rozumu 
i nauki”.

Jezusowe Kazanie na Górze (Mt 5) 
– doniosła reinterpretacja starotesta- 
mentalnego dekalogu i prawa talionu 
(„oko za oko, ząb za ząb”) – potwierdza 
konstatację antropologów i etyków, że 
moralność się zmienia wraz ze społe- 
czeństwem i jego ewolucją kultu- 
rową. Dokument PCB wielokrotnie 
mówi o „delikatnym procesie właści-

wego wyboru moralnego” czy o „złożo-
ności kwestii etycznych” ze świadomo-
ścią wielowymiarowości różnych proble-
mów moralnych współczesności. W ten 
sposób chrześcijanie są zachęcani do nie-
ustannego badania i pogłębiania poszcze-
gólnych kwestii moralnych. Nie wszyst-
kie one są na tyle jednoznaczne, by zacy-
tować wyrwany z kontekstu werset bi-
blijny i przy jego pomocy potępić ludzkie 
wybory.

W budowaniu etyki opartej na Biblii 
nie chodzi o przytoczenie takiego czy in-
nego cytatu celem wsparcia promowanej 
przez siebie oceny moralnej. Chodzi bar-
dziej o przeniknięcie ducha teologii mo-
ralnej teologią biblijną i kryteriami mo-
ralnymi, którymi się ona kieruje. Trzeba 
rozwijać teologię moralną (zakorzenioną 
w Biblii), a z drugiej strony filozofię mo-
ralną (zakorzenioną w racjonalnej, na-
ukowej i filozoficznej refleksji), uwzględ-
niając oba te źródła z zachowaniem har-
monii między nimi (co głosi m.in. Kon-

stytucja soborowa „Gaudium et spes”). Dy-
namika wzajemnej relacji między lumen 
rationis a lumen revelationis – światłem ro-
zumu a światłem objawienia – najlepiej 
służy poszukiwaniu rozwiązań współ-
czesnych dylematów postępowania czło-
wieka.

Kobieta przed domem
Co w takim razie z dekalogiem, który sta-
nowi zdaniem wielu ikonę etyki biblijnej 
i kartę moralności ogólnoludzkiej? An-
tropolodzy i egzegeci podważają globalną 
uniwersalność przykazań dekalogu oraz 
charakter etyczny pierwszych z nich, 
wskazując, że mają one raczej wymiar 
teologiczny. Właśnie w dekalogu kobieta 
jest wymieniona jako własność mężczy-
zny, do tego mniej cenna od domu: „Nie 
pożądaj domu bliźniego twego, nie pożą-
daj żony bliźniego swego, ani jego niewol-

nika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, 
ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która jego 
jest” (Wj 20, 17; w dekalogu z Pwt 5 ko-
bieta jest wymieniona przed domem, 
ale dalej jako własność mężczyzny). 
Egzegeci zgadzają się dziś, że dekalog sta-
nowi odbicie prostego życia półkoczow-
niczych klanów, że jest skierowany do 
mężczyzn, że liczba dziesięć jest symbo-
liczna (zakazów/nakazów jest tu w sumie 
kilkanaście), że trzy pierwsze przykaza-
nia nie mają związku z etyką, a ostatnie 
„Nie pożądaj” nie dotyczy myśli, lecz czy-
nów zewnętrznych, przede wszystkim 
zaś, że dekalog jest tak samo dokumen-
tem moralnym, jak polityczno-religijną 
konstytucją kształtującego się ludu He-
brajczyków.

Dekalog koncentruje się na powstrzy-
maniu od zachowań społecznie i religij-
nie szkodliwych (osiem z dziesięciu przy-
kazań jest sformułowane negatywnie), 
a więc na moralności zakazywania. To 
nie wyczerpuje zadań etyki, która w wer-
sji maksymalistycznej ma przecież wyja-
śniać i stymulować ludzkie postępowanie 
w urzeczywistnianiu dobra (moralność 
wyrażona pozytywnie). Trudności w po-
traktowaniu dekalogu jako uniwersalnej 
karty etyki jest więcej, dlatego cytowany 
dokument PCB o moralności proponuje 
nowe, pozytywne i uwspółcześnione od-
czytanie dziesięciu przykazań (np. czcij 
rodzinę, wspieraj prawo do życia, strzeż 
dobrego imienia innych osób itd.).

Warto zauważyć, że jako katolicy nie 
przestrzegamy dekalogu takiego, jaki za-
warty jest w Biblii. Modyfikujemy dwa 
jego przykazania: drugie, czyli zakaz 
czci obrazów i rzeźb, łączymy z pierw-
szym, a z nakazu świętowania dnia sza-
batu uczyniliśmy świąteczną niedzielę. 
Co do innych przykazań, nasze rozumie-
nie również różni się od literalnego. Prze-
strzegamy dekalogu w sposób, w jaki Je-
zus go nauczał, zwłaszcza gdy dokonał do-
niosłej reinterpretacji w Kazaniu na Gó-
rze. Także współczesny judaizm szerzej 
postrzega zakres biblijnych micwot (przy-
kazań). Wracamy więc do tego, o czym 
była mowa wyżej: moralność ewoluuje 
wraz z rozwojem społeczeństwa, wła-
ściwe postępowanie etyczne to zaś coś, 
co należy odkrywać, a nie coś, co zostało 
nam dane raz na zawsze. Każde pokolenie 
kształtuje nowy obraz i wydobywa nową 
treść z takiego czy innego kodeksu moral-
nego postępowania.
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Trzej ostatni papieże 
apelowali o zaprzestanie 
kary śmierci – wbrew 
tradycji Starego 
i Nowego 
Testamentu.

Natalia Polasik, „Thinker”, 2019 r.
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