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KONCEPCJA ZMYSŁU MORALNEGO

Rozważania niniejsze dotyczą sporów, jakie toczyły się wśród an
gielskich filozofów wieku osiemnastego w sprawie istoty i podstaw
moralności, a w szczególności w sprawie rozumowego czy uczuciowegocharakteru ocen moralnych. Interesuje nas tu przede wszystkim pogląd
tzw. sentym entalistów na dobro oraz uchwytującą je intuicję emocjo
nalną.
Teoria zmysłu moralnego, której głównymi reprezentantam i byli
Shaftesbury, Hutcheson, Butler, Hume, jest koncepcją złożoną, obejmu
jącą wiele spraw i zawierającą rozwiązania różnych problemów filozo
ficznych. Nie będziemy analizować jej tu całej. Nasze rozważania będą
dotyczyły jedynie epistemologicznego aspektu problem atyki moralnej,,
pomijając szereg innych, skądinąd istotnych, zagadnień. Zresztą, wobec
istnienia w języku polskim doskonałej m onografii1 poświęconej myśli
moralnej angielskiego Oświecenia, podejmowanie w tym zakresie za
dania bardziej wszechstronnego nie znajdowały uzasadnienia.
K oncentrując rozważania na sprawie n atu ry przeżycia wartościu
jącego i odpowiadającej mu wartości pomijamy takie istotne kwestie,
jak spór między etyką świecką a religijną, spór o egoistyczny czy altruistyczny charakter natu ry ludzkiej, problem źródeł regulacji ludzkich
zachowań itd. Interesować nas będzie jedynie pogląd ówczesny na cha
rakter władz psychicznych pozwalających odkryć dobro, a przede wszy
stkim rozwiązania, jakie w tej sprawie dała teoria zmysłu moralnego.
Początki koncepcji zmysłu moralnego wiąże się powszechnie z osobą
Shaftesbury’ego. Sąd ten dla powierzchownego i formalistycznie na
stawionego czytelnika jego pism może się wydać nieuzasadniony, bo
wiem zwrot „zmysł m oralny” pojawia się tam zaledwie kilka razy
i gubi się wśród różnych kwestii, nie znajdując wyczerpującego w y
jaśnienia. Niemniej jednak ogólny sens i nastawienie rozważań Shaftesbury’ego, znacznie ważniejsze od kilku definicji, w pełni uzasadnia
1 M. Ossowska, M yśl m oraln a O św iecenia angielskiego, Warszawa 1966.
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słuszność tego powszechnie przyjętego mniemania. Jak wykażą dalsze
nasze rozważania, tym, co najistotniejsze w koncepcji zmysłu moral
nego, nie jest określona charakterystyka tego zmysłu, lecz przede wszy
stkim teza mówiąca o jego odrębności od innych władz psychicznych
i potrzebie wyróżnienia przeżyć czy percepcji moralnych od innych ro
dzajów aktów świadomości. W tym też sensie rola Shaftesbury’ego jako
inicjatora koncepcji zmysłu moralnego nie budzi wątpliwości, mimo że
zmysł ten jest przez niego inaczej określany niż przez późniejszych fi
lozofów i mimo że określenie to jest mało wyczerpujące.
Jak wskazuje Cassirer 2 zasadniczym rysem poglądu Shaftesbury’ego
jest wyzwolenie się od powszechnie wówczas stosowanego dychotomicznego podziału władz poznawczych na zmysłowość i rozum. Nie przyj
m ując tej alternatyw y wprowadził on inną, trzecią władzę psychiczną,
która jest intuicją intelektualną. Tę intuicję wprowadzoną przez Shaf
tesbury’ego określa Cassirer zwrotem „ in tu itiv er V ersta n d ” 3. Zasadni
czą jej własnością jest aktywność i spontaniczność. Odbieranie, postrze
ganie jest zarazem tworzeniem. Bez tej spontanicznej aktywności nie
możemy dotrzeć ani do prawdy, ani do piękna czy dobra. Intuicja ta
przekracza zarówno ram y poznania zmysłowego — gdzie skazani jesteś
m y tylko na bierne przyjmowanie danych, jak i ram y rozumu dyskursywnego ograniczonego w swym działaniu do mechanistyczno-arytmetycznych operacji. Intuicja jest aktem odrębnym i samodzielnym w sto
sunku do tych obu form poznania, jest ona im ponadto przeciwstawiona
przez swój twórczy, spontaniczny charakter.
Niezwykle znam iennym i'ysem koncepcji intuicji intelektualnej
Shaftesbury’ego jest przypisanie intuicji dwu charakterystyk równo
cześnie. Jest ona bowiem zarazem intuicją intelektualną i uczuciem,
przeżyciem emocjonalnym. Często odczytywano Shaftesbury’ego przede
wszystkim jako filozofa uczucia, akcentując emocjonalny charakter
przeżycia wartości — tę tendencję reprezentował romantyzm. Lecz
późniejsze interpretacje nie są tak jednostronne. C assirer 4 podkreśla
bardzo wyraźnie związki Shaftesbury’ego ze szkołą platońską Cambridge
akcentującą rolę rozumu i głoszącą istnienie systemu wiecznych i nie
zmiennych prawd ogarnianych przez rozum. U Cudwortha znaleźć moż
na pomysły podobne3 do późniejszych sformułowań Shaftesbury’ego:
2 E. Cassirer, Die Philosophie der A u fk läru n g, Tübingen 1S32. Por. szczeg.
rozdz. VII, § 4.
3 Tamże, s. 424.
4 E. Cassirer, Die platonische Renaissance in England und die Schule vo n
C a m b r id g e , Berlin 1932, oraz wspomniana już Die P hilosophie d er A ufklärun g.
5 L. Gysi, P la to n ism and C artesia n ism in th e P hilosophy of R. C u d w o r th ,
B ern 1962. Por. szczeg. rozdz. 2.
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kontem placja piękna jest aktem rozumowym, bezpośrednia naoczność
harm onii jest świadomością wyższego porządku całości, a zarazem kon
tem placja piękna jako powtórzenie pierwotnego twórczego aktu artysty
lub stwórcy sama jest aktem twórczym, a nie pasywnym. Najwcześniej
szego źródła koncepcji Shaftesbury’ego dopatruje się Cassirer w teorii
Plotyna i w jego pojęciu „intelligibilnego piękna”. Również w jednej
z najnowszych p ra c 6 poświęconych filozofii Shaftesbury’ego autor jej
przeciwstawia się tendencjom do interpretacji tej filozofii jako filozofii
jedynie uczucia. Intuicja, którą wprowadza Shaftesbury, jest, jego zda
niem, oglądem intelektualnym mającym domieszkę uczuciową, nie jest
natom iast po prostu czystym przeżyciem emocjonalnym całkowicie
oderwanym i niezależnym od rozumu. Związki Shaftesbury’ego z platonikam i z Cambridge i ukształtowane pod ich wpływem poglądy na
charakter władz poznawczych posiadają bezpośrednie znaczenie dla
•właściwego rozumienia wprowadzonej przezeń kategorii zmysłu mo
ralnego.
Shaftesbury swą koncepcją zmysłu moralnego rozpoczął w filozofii
now ożytnej rozważania dotyczące n atu ry i charakteru przeżycia mo
ralnego. Bardzo trafnie tę sprawę uchwycił Sidgwick pisząc: „Shaftes
bury jest pierwszym filozofem moralności, który w sposób wyraźny
przyjął doświadczenie psychologiczne jako podstawę etyki” 7. Te zain
teresowania Shaftesbury’ego niewątpliwie w yrastały z całego ówczes
nego klim atu filozoficznego, a przede wszystkim z badań dotyczących
n a tu ry ludzkiej. Odnajdujemy u niego szereg filozoficznych problemów
moralności, które większość swych rozwiązań znajdują w odwoływaniu
się do natu ry ludzkiej. Jednym z takich problemów jest pytanie, jak
w ogóle możliwa jest moralność. U Shaftesbury’ego pytanie to wystę
puje od razu w swoistej szacie i brzmi następująco: czy i jakie pod
staw y moralności można znaleźć w naturze ludzkiej. Hobbes problem
"ten rozstrzygnął negatywnie, moralność jest porządkiem narzuconym
przez umowę, sama natura ludzka wraz ze spontanicznymi zachowania
mi ludzi nie tworzy podstaw moralności, moralność jest w stosunku do
niej czymś zewnętrznym. Shaftesbury nie podzielał tego pesymistycz
nego obrazu ludzkości. Źródła i podstawy (było to dla niego jedno i to
samo) moralności tkw ią w naturze ludzkiej i mogą być przez rozważa
n ia nad nią ujawnione. Dodać należy, że analiza natu ry ludzkiej była
rozumiana właściwie jako analiza psychiki oraz występujących w niej
sił i przeżyć świadomych. Szukanie podstaw moralności w naturze ludzIkiej zatem przynajm niej częściowo obejmowało analizę przeżyć moral
6 S. Grean, S c h a fte s b u r y ’s P h ilo so ph y of R eligion and Ethics, Ohio Press
TTniv, 1967.
7 H. Sidgwick, O u tlines of H isto ry of Ethics, London 1949, s. 190.
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nych. Trzeba jednak pamiętać, że sam problem podstaw czy źródeł:
moralności nie był dla Shaftesbury’ego ani dla jego współczesnych dość
jasno sformułowany. Najwyraźniejszym jego aspektem jest oderwanie
moralności od religii i uczynienie tej pierwszej przedmiotem odrębnej,.,
samodzielnej refleksji, wszystkie inne strony tego problemu są ogrom
nie splątane.
Powiedzieliśmy poprzednio, że Shaftesbury zapoczątkował swą kon
cepcją zmysłu moralnego rozważania dotyczące n atu ry i charakteru
przeżycia moralnego. Sformułowanie to nie odpowiada, oczywiście, te r
minologii używanej przez samego Shaftesbury’ego. On sam, podobniejak jego współcześni, problemy i pytania epistemologii utożsamiał
z analizą umysłu ludzkiego w raz z występującymi w nim władzami
psychicznymi. N atura ludzka i funkcjonujące w niej siły były podstawą,
wyobrażeń o myśli, poznaniu i uczuciach. Mechanistyczny obraz świata
powodował, że wszystkie zjawiska ujmowano głównie w kategoriach
sił je wywołujących. Tak więc analizując poznanie i różne rodzaje treścL
w nim występujących szukano przede wszystkim źródeł tj?ch treści
w odpowiadających im władzach poznawczych. Zdolność odbierania
percepcji i zdolność kojarzenia były tymi siłami psychicznymi bez któ
rych, zdaniem empirystów, nie istniałoby poznanie. Podobnie, gdy py
tano o zjawisko moralności, to naczelną kwestią stawało się zagadnienie,jakie władze psychiczne w naturze ludzkiej są jej źródłem. S k r a j n y
pogląd Hobbesa wywoływał opozycyjne przeświadczenie, że ludzie są
moralni, że moralność jest własnością n atu ry ludzkiej. N ajistotniejszą
formą uzasadnienia tego przeświadczenia stało się wykazanie, że w psy
chice człowieka istnieją odpowiednie siły, które są źródłem zjawiska
moralności. Ponieważ jednak samo pojęcie moralności nie było dość:
dokładnie określone, więc i władza psychiczna, o którą pytano, a która
miałaby leżeć u podstaw tego zjawiska, była zbitką różnych elementów.
Obejmowała ona zarówno motywy zachowań ludzkich, przeżycia emo
cjonalne, jak i zdolność wydawania sądów wartościujących. Shaftesbury
splot tych spraw nazwał zmysłem moralnym. W yodrębnienie przezeń
zmysłu moralnego jako oddzielnej władzy psychicznej będącej źródłem
moralności było doniosłym posunięciem myślowym. Odrębna władza
psychiczna oznaczała istnienie specyficznych percepcji dobra i zła,
wskazywała zatem na szczególność i nieredukowalność przeżyć m oral
nych, a w konsekwencji i treści moralnych. Termin władzy psychicznej,,
jakim operował Shaftesbury i jego współcześni, obejmował problem aty
kę aktów i percepcji świadomości oraz ich treści. Wyróżnienie szcze
gólnego zmysłu moralnego było wskazaniem na odrębny i swoisty
charakter przeżycia moralnego. Nie jest to wprawdzie jedyny aspekt
tej kategorii, lecz jest to jej aspekt podstawowy.
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O
zmyśle moralnym, który określał też jako poczucie słuszności,
pisał Shaftesbury następująco: „Poczucie słuszności czy zła jest dla nas
tak naturalne, jak naturalne jest samo uczucie i jest pierwszą zasadą
naszej konstytucji i budowy; nie ma takiej opinii, perswazji czy prze
konania, które byłyby zdolne w sposób bezpośredni i bezzwłoczny
zniszczyć lub wykluczyć to poczucie” 8.
Przysługujący człowiekowi „naturalny zmysł m oralny” jest jego
pierw otną i elem entarną dyspozycją, nie jest on zależny od innych
czynników w naturze ludzkiej, a nie będąc wobec nich pochodnym, nie
może ulec zmianie czy zakłóceniu przez refleksję czy też pod wpływem
•wychowania, obyczaju lub religii.
Zmysł moralny jest podstawą cnoty. „Istota cnoty polega na właś
ciw ej dyspozycji lub odpowiednim uczuciu człowieka wobec moralnych
przedmiotów dobra i zła” 9. Posiadanie zmysłu moralnego umożliwia
ludziom zarówno dokonywania rozróżnień moralnych, jak też skłania
ich do popełniania czynów uznanych za słuszne.
Teza, że zmysł moralny jest właściwością natu ry ludzkiej, ma ogrom
n ą doniosłość w filozofii Shaftesbury’ego, stanowi bowiem nieodparty
argum ent w wielu kwestiach. Tak więc eliminuje ona przede wszyst
kim wątpliwości co do samego występowania zmysłu moralnego, na
stępnie zaś rozstrzyga o jego powszechności i jednolitości, a także niezniszczalności. Zło moralne zdarza się jedynie na skutek błędów i po
m yłek odnośnie faktów, nigdy zaś nie przez braki zmysłu moralnego.
M etafizyczny optymizm Shaftesbury’ego rozciągał się również na sferę
ludzkich zachowań i dążeń; jeśli ludzie czynią krzywdę innym, to nie
płynie to z ich natury, lecz jest wynikiem zewnętrznych i ubocznych
zakłóceń.
Czyn jest dobry lub zły moralnie przez swą intencję, ze względu
n a naturę uczucia nim kierującego, a nie przez swój skutek. Czyn jest
dobry, gdy płynie z życzliwości wobec innych.
Życzliwość wobec innych jest istotą cnoty. Życzliwość Shaftesbury
w yodrębnił spośród innych uczuć traktując ją jako jeden z rodzajów
emocji, lecz nie przeciwstawiając jej innym uczuciom. O charakterze
m oralnym czynu decyduje życzliwość, która była bodźcem do jego do
konania. Czasem jednak czyny życzliwe, a zatem moralnie dobre, są
szkodliwe przez swe skutki dla niektórych ludzi. Nie przesądza to jed
nak o ich charakterze moralnym, który zależny jest jedynie od intencji,
8 Antony, Earl of Shaftesbury, A n I n q u iry C oncerning V irtu e and Merit,
cytowane w g wydania C h a ra cteristic ks of Men, Manners, Opinions, T im es, wyd. 5,
i . II, Birmingham 1773, s. 44.
9 Tamże, s. 40.
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ani też o złym funkcjonowaniu zmysłu moralnego. Błędne wyobrażenie
0 szczęściu innych czy też nieznajomość skutków ubocznych czynu nie
umniejsza w niczym jego moralnej słuszności, jeśli był podejmowany
ze względu na uczucie życzliwości i działający kierował się pragnieniem
cudzego szczęścia. Ludzie są z natu ry swej cnotliwi, a przyw ara płynie
jedynie z ignorancji. Przyw ara więc bierze się nie ze złego funkcjono
wania zmysłu moralnego, lecz z błędów innych władz psychicznych.
Ignorancja i brak wyobraźni mogą spowodować nieskuteczność naszej
życzliwości, nie wpływ ają jednak w żaden sposób na samo uczucie
życzliwości, które jest w nas niezniszczalne i niezmienne.
Mamy więc do czynienia u Shaftesbury’ego z typową etyką intencji.
Jest to ogromnie ważne dla wyjaśnienia sensu kategorii zmysłu moral
nego.
Shaftesbury nie przeciwstawiał jednak po prostu życzliwości uczu
ciom samolubnym, cnota nie polega, jego zdaniem, na tryum fie jed
nych uczuć nad innymi, na dominacji altruizm u nad egoizmem. Cnota
jest harmonią, czyli równowagą uczuć. Uczucia mogą być trzech rodza
jów. Po pierwsze, uczucia prowadzące do dobra powszechnego, po dru
gie, uczucia egoistyczne, wreszcie, po trzecie, uczucia nie dające się
zaliczyć do żadnej z dwu powyższych grup, czyli te, które nie dotyczą
żadnego dobra. Ten ostatni rodzaj uczuć określa Shaftesbury jako uczu
cia nienaturalne, są to np. przyjemność nieszczęścia, przyjemność nie
porządku, złośliwość, zazdrość. Są to uczucia szkodliwe. Natomiast dwa
pierwsze rodzaje trak tu je on jako uczucia naturalne i stanowiące pod
stawę cnoty. Nie chodzi o zaniechanie uczuć egoistycznych na rzecz
altruistycznych, lecz jedynie o zachowanie między nimi harmonii.
Wprowadzając koncepcję harm onii przezwyciężył tym samym Shaf
tesbury sprzeczność między dwiema postawami — zainteresowaniem
dobrem własnym oraz dążeniem do cudzego dobra. Uczucia egoistyczne
nie są same przez się źródłem zła. Złem jest jedynie naruszenie h ar
monii.
Wprowadzenie pojęcia harmonii stało się podstawą zrównania piękna
1 dobra. W harm onii leży zarówno istota piękna, jak i dobra.
Koncepcja harmonii uczuć skierowana była również przeciw tym
teoriom, które jako główną cechę natu ry ludzkiej, a także jako pod
stawę moralności, przyjm ują dążenie do szczęścia lub przyjemności.
Shaftesbury odrzucał hedonizm i eudajmonizm. Kierowanie się n atu 
ralnym i uczuciami, zarówno egoistycznymi, jak i mającymi na uwadze
dobro ogólne, oraz zachowanie między nimi równowagi jest, jego zda
niem, stanem poprzedzającym i w arunkującym szczęście. Natomiast do
minacja dążenia do szczęścia powoduje naruszenie harmonii i prze
kształca się we własne przeciwieństwo.
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Harmonia uczuć, brak dominacji egoizmu nad życzliwością, decyduje
0 cnocie. „Zależnie od stanu tych uczuć człowiek jest cnotliwy lub
występny, dobry lub zły” 10. Cnota i dobro identyfikują się. „Cnota
jest dobrem, przyw ara złem” u .
Odróżnienie dobra i zła dokonuje się bezpośrednio dzięki szczegól
nej władzy psychicznej właściwej naturze ludzkiej, a nazwanej zmys
łem moralnym. Rozpoznanie dobra jest, wedle Shaftesbury’ego, analo
giczne do rozpoznania piękna. Dobro i piękno są dane podmiotowi
w bezpośrednim przeżyciu charakteryzującym się oczywistością.
Zmysł moralny jest władzą stanowiącą źródło przeżyć i percepcji
moralnych. Kategorią zmysłu moralnego ogarniał Shaftesbury zarówno
dyspozycję psychiczną, zdolność spostrzegania, jak też i same akty
spostrzeżeń czyli przeżycia, a czasem też i ich treści.
Analizując zmysł moralny jako szczególną zdolność przeżycia dobra
trzeba rozważyć kwestię, w jakim stosunku przeżycie to pozostaje do
uczuć i do rozumu.
Hume, piszący swe rozważania moralne w kilkadziesiąt lat po Shaftesburym, dzielił filozofów na dwie grupy w zależności od tego, czy
moralność opierają na poznaniu rozumowym, czy na odczuciach emo
cjonalnych. „Istnieje od dawna kontrow ersja, w arta rozważenia, od
nośnie do ogólnych podstaw moralności: czy są one wywiedzione z Ro
zumu, czy z Uczuć; czy wiedzę o nich osiągamy na drodze indukcji
1 wnioskowania, czy też przez bezpośrednie odczucie i zmysł w ew nętrz
ny; czy powinny one być jednakowe dla wszystkich rozumnych istot,
jak to się dzieje w przypadku prawdziwości i fałszywości sądów, czy
też, jak percepcja piękna lub deformacji, są one całkowicie ufundowane
na szczególnym ukształceniu i konstytucji rodzaju ludzkiego” 12.
Naszkicowana w ten sposób przez Hume’a dychotomia stanowisk
nie dałaby się jednak do poglądu Shaftesbury’ego zastosować. Istotą
jego poglądu jest właśnie brak zasadniczej granicy między tym i dwiema
władzami psychicznymi. Hume zresztą w dalszym ciągu swego wywodu
wskazuje na pewną szczególność stanowiska Shaftesbury’ego, które oce
nia jako pomyłkę.
Zmysł moralny, w ujęciu Shaftesbury’ego, łączy w sobie zarówno
moment intuicji intelektualnej, jak i moment emocji. Oba one stanowią
nierozdzielną całość.
1(1 Tamże, s. 87.
11 Tamże, s. 176.
12 D. Hume, A n E n q u iry C oncerning the P rin ciples of Morals, wyd. z roku
1946, La Salle, 111, s. 2.
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Wspominaliśmy już o wpływie, jaki na Shaftesbury’ego wywierał
platonizm Cambridge. Siady tego wpływu są ogromnie wyraźne w przy
padku kategorii zmysłu moralnego. Dla platoników angielskich, a prze
de wszystkim dla Cudwortha dobro i zło były naturalnym i własnościa
m i rzeczy należącymi do ich istoty. Dobro czy zło, tak jak i cały po
rządek świata, było uznawane za dzieło boga, a tym samym było czymś
autonomicznym w stosunku do innych cech i własności — od niczego
innego, poza bogiem, niezależne. Dobro było wieczne i niezmienne.
Hozum dokonuje, zdaniem Cudwortha, bezpośredniej percepcji dobra
i zła i w oparciu o tę wiedzę kieruje działaniami ludzkimi. Wiedza mo
ralna jest aprioryczna. Podstawą wszelkiego obowiązku jest rozumowa
percepcja dobra. Moralność jest podobna do wiedzy matematycznej,
stanow i ona system praw d apriorycznych i niezmiennych mających
charakter idealnych ponadempirycznych b y tó w n . Emocjonalna strona
n atu ry ludzkiej została w tym poglądzie całkowicie pominięta, a mo
ralność utożsamiona z teorią prawdy. Podobne tezy głosił H enry More
traktu jąc cnotę jako intelektualną siłę duszy, a moralność jako zgod
ność z rozumem. Nie był on jednak w swym intelektualizmie tak kon
sekw entny jak Cudworth, bowiem obok rozumu wprowadzał jeszcze
B on iform Faculty, która była rodzajem uczucia. Najważniejszym jednak
rysem poglądu platoników nie jest po prostu pewien określony stosu
nek uczuć i rozumu w kwestiach moralnych, lecz w ynikający stąd po
gląd, że moralność jest tożsama z poznaniem, że dobro jest przedmiotem
poznania, a wiedza w arunkiem moralności. Odróżnienia moralne nie
są wedle tej koncepcji subiektywnym odczuciem, lecz są poznawaniem
obiektywnych cech.
„Zmysł m oralny” Shaftesbury’ego jest zdolnością bezpośredniego
ujmowania m oralnych kwalifikacji czynów i ludzi. Jest to zdolność, za
pomocą której coś odkrywamy, dokonujemy pewnej naoczności. Zmysł
m oralny daje bezpośrednie poznanie dobra. Trudno jednoznacznie
ustalić na podstawie pism Shaftesbury’ego, co jest przedmiotem tej
intuicji, czy są to ogólne zasady moralne, czy słuszność i wartość mo
ralna indywidualnego czynu, czy też może harmonia (lub jej zakłócenie)
uczuć. Wśród tych różnych możliwych interpretacji jesteśmy skłonni
w ybrać harmonię uczuć, która stanowi zarazem intencję działającego.
Mimo jednak braku jednoznacznego określenia przedmiotu zmysłu mo
ralnego jasnym jest, że Shaftesbury trak tu je dobro jako coś obiektyw
nego, jako coś, co jest niezależne od naszego aktu percepcji nań skie
13
Znamienne jest, że Husserl wykładając historię etyki szczególnym zainte
resowaniem darzył właśnie te koncepcje angielskiej filozofii m oralnej. Por.
A. Roth, H usserls Ethische U n tersuchunge n, The Hague 1960.
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rowanego, co jest przedmiotem oglądanym, a nie dowolnie konstytuow a
nym w samym akcie. W tym też sensie można mówić, że odczucie
moralne jest formą poznania, choć jest to specyficzne poznanie- doty
czące tylko dobra i zła moralnego. Poznanie to ma charakter bezpośredni
i legitym uje się oczywistością. Jest ono funkcją szczególnej władzy psy
chicznej i posiada swój odrębny przedmiot.
Obiektywność dobra rozumiana jako jego niezależność' od oceny
i oceniającego jest istotnym elementem poglądu Shaftesbury’ego.
0 wyraźnej świadomości tego problemu świadczy jego wypowiedź,
w której mówi o dwu stanowiskach w kwestii pojmowania cnoty (bę
dącej synonimem dobra), charakteryzując je jako realistyczne i nominalistyczne. O nominalistach pisał następująco: „Inni, odmawiają cnocie
charakteru bycia czymś samodzielnym, czynią z niej jedynie tw ór woli,
lub nazwę zwyczaju ” u . Obiektywizm w pojmowaniu dobra łączy go
z platonikam i z Cambridge. W parze z tym idzie pojmowanie zmysłu
moralnego jako władzy psychicznej, która odkrywa, poznaje dobro,
która jest zdolnością oglądania zewnętrznego przedmiotu. Zmysł mo
ralny daje więc poznanie dobra. Schaftesbury mówiąc o władzy psychicz
nej uwzględnia zarazem występowanie odrębnych treści jej dostępnych.
Cudworth poznanie dobra wiązał z rozumem. W tej jednak kwestii
u Shaftesbury’ego następuje zasadnicza zmiana, bowiem choć rozpozna
nie dobra ma u niego wiele cech poznania rozumowego, to jednak nie
redukuje się do niego, lecz jest czymś specyficznym. Zmysł moralny bę
dący zdolnością intuicyjnego ujęcia dobra jest zarazem władzą emocjo
nalną. Intuicja dobra jest dziełem naszej n atury emocjonalnej.
Cała sfera moralności jest sferą uczuć. Zarówno o charakterze moral
nym czynu, a tym samym o zasłudze czy cnocie człowieka, decyduje
intencja, jaką się on kieruje, czyli uczucia determ inujące jego zacho
wanie, jak też rozpoznanie dobra dane jest w uczuciu. Zmysł moralny
jest źródłem emocjonalnego poznania wartości moralnej.
W kategorii zmysłu moralnego dokonał Shaftesbury szczególnego
zespolenia intuicji intelektualnej z przeżyciem emocjonalnym, wpro
wadził nową władzę psychiczną, która łącząc pewne cechy rozumu
1 uczuć jest jednak czymś odrębnym i autonomicznym.
Cytowanym poprzednio fragm entem wypowiedzi Hume’a dotyczą
cej dwu rodzajów stanowisk w filozofii moralnej posłużyliśmy się dla
w ykazania całkowitej nieprzydatności stosowanego tam podziału dla
analizy koncepcji Shaftesbury’ego. Sprawa jednak wykracza poza
H um e’a. Jej waga polega na tym, że powszechnie rozważa się angielską
14 Shaftesbury, The M oralists, (zbiór, zob. przyp. 8) s. 257.
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filozofię moralną wieku osiemnastego w perspektywie podziału na dwa
nurty: sentym entalizm i racjonalizm, zaliczając Shaftesbury’ego i wszy
stkich filozofów zmysłu moralnego do sentymentalistów. Podział ten
ma oczywiście swoje uzasadnienia i nie chcemy całkowicie negować
jego słuszności, wadą jego jest jednak to, że zaciera on równocześnie
pewne dość istotne różnice występujące w sposobie pojmowania uczucia
jako podstawy moralności.
W racając jeszcze raz do cytatu Hume’a trzeba podkreślić że Shaftesbury zarówno inaczej pojmuje funkcję rozumu, nie jest to induk
cyjne poznanie, lecz bezpośrednia intuicja, jak też czym innym jest dla
niego przeżycie emocjonalne, które jest nie tylko subiektywnym odczu
ciem, lecz zarazem intuicją dobra. W przeżyciu emocjonalnym dokonuje
się, zdaniem Shaftesbury’ego, naoczne ujęcie dóbra. Rozpatrywanie
koncepcji Shaftesbury’ego w perspektywie dychotomii rozum-uczucia
jest zabiegiem sztucznym wobec tej koncepcji. Bowiem to, z czym
mamy do czynienia jako z wynikiem zdolności zmysłu moralnego, nie
jest ani po prostu intuicją rozumową, ani czystym przeżyciem emocjo
nalnym. Zmysł moralny jest odrębną i samodzielną władzą psychiczną,
daje on odrębny rodzaj przeżycia, które jest emocjonalnym poznaniem
dobra. Wpływy platoników, jakim podlegał Shaftesbury, w yjaśniają
tu wiele, lansowana przez nich koncepcja intuicji pozwoliła mu w spo
sób szczególny zinterpretować uczucie, potraktować je jako bezpośred
nią naoczność dobra moralnego.
Zmysł moralny jako władza psychiczna, poza tym, że jest źródłem
szczególnych percepcji mających za przedmiot dobro moralne, posiada
jeszcze inne funkcje; jest on także bodźcem do podejmowania czynów
moralnych. Postrzegać słuszność moralną czynu i zachowywać się cnot
liwie wydawało się Shaftesbury’emu czymś nierozłącznym i tożsamym.
Intuicja dobra posiadająca zarazem siłę skłaniającą do działania nie
jest bierną percepcją, lecz jest twórcza, nie tylko obserwuje dobro,
lecz i tw orzy je. Ta jedność aktywności i bierności jest niezmiernie
charakterystyczna dla koncepcji Shaftesbury’ego. W ystępuje ona rów
nież i gra istotną rolę w jego poglądach estetycznych.
Pam iętać ponadto należy, że w owym czasie przekonanie o tożsa
mości rozpoznania dobra i bodźca do odpowiedniego działania było
powszechne. Platonicy, przypisujący rozumowi zdolność intuicji dobra,
w rozumie także widzieli czynnik określający ludzkie zachowania. Hume
natom iast w tym, że rozum nie jest w stanie określać naszych zacho
wań, które są zależne od uczuć, widział ważny argum ent na rzecz przy
pisania uczuciom zdolności odróżniania dobra i zła. Łączenie zatem
przez Schaftesbury’ego w pojęciu zmysłu moralnego zdolności odczucia
dobra i bodźca do cnotliwego działania nie było niczym szczególnym,
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a odpowiadało powszechnym wówczas wyobrażeniom tyczącym natu ry
i charakteru przeżycia moralnego.
Zmysł moralny jest zdolnością pierwotną, elem entarną i samodziel
ną. Dostarczone przezeń przeświadczenia są oczywiste i nie potrzebują
żadnego dodatkowego potwierdzenia. Akcentując odrębność zanysłu
moralnego nie wykluczał jednak Shaftesbury tym samym możliwości
współpracy z nim innych naszych władz psychicznych. Choć rozpozna
nie dobra jest aktem samodzielnej intuicji, to jednak konkretne jego
dokonanie jest zależne od ogólnego poziomu kulturalnego i umysło
wego indywiduum. Wraz z rozwijaniem i kształceniem osobowości rów
nież doskonali się funkcjonowanie w niej zmysłu moralnego. Sama
jednak refleksja, wiedza, kultura nie zastąpią zmysłu moralnego. K ształ
cenie i autorefleksja pełnią funkcję anamnezy, wydobywania i ujaw 
niania naszego zmysłu moralnego, który w swej istocie jest jednak od
nich całkowicie niezależny. Wiąże się to niewątpliwie z arystokratyzmem filozofii Shaftesbury’ego, z jego wzorcem moralnym virtuoso. Pow
szechność zmysłu moralnego wynikająca z powiązania go z naturą
ludzką nie może całkowicie zatrzeć różnic między ludźmi, między czło
wiekiem kulturalnym a motłochem. Hume pisał z przekąsem o „dystyn
gowanym lordzie Shaftesbury” 15.
Pomijając jednak tę ostatnią kwestię, która wykracza poza ram y
naszych rozważań, sprawa związków między zmysłem moralnym a auto
refleksją jest bardzo istotna. Wskazuje bowiem ona na jedność natury
człowieka, na wzajemną zależność różnych jego zdolności i cech. Zmysł
moralny będący uczuciem, jest zarazem bliski rozumowaniu, granica
między ludzką naturą uczuciową i rozumową nie jest wyraźna ani
sztywna. Zmysł moralny ufundowany jest również w naszym rozumie.
Choć Shaftesbury zainicjował koncepcję zmysłu moralnego, to jed
nak głównym jej eksponentem stał się Hutcheson. Dopiero w jego
pracach koncepcja ta została rozwinięta i przybrała kształt rozbudo
wanego poglądu. Zarazem jednak Hutcheson wprowadził szereg nowych
wątków i elementów, które stanowią o nieco odmiennym sensie zwrotu
„zmysł m oralny” w pismach obu tych myślicieli.
S. Grean następująco ocenia relację między Shaftesburym a Hutchesonem w interesującej nas kwestii: „Hutcheson przyjął [od Shaftesbury’
ego — przyp. H. B.] i spopularyzował term in «zmysł moralny», dając
jego systematyczny wykład, ponieważ jednak znajdował się pod wpły
wem empirycznej teorii poznania Locke’a, zmienił znacznie jego sens” 16.
15 Por. D. Hume, jw. N atom iast Berkeley w A lciph ronie drwił z przedstawio
nego przez Schaftesbury’ego wzoru osobowego, a szczególnie ze wzoru człowieka
inteligentnego.
16 S. Grean, jw., s. 201.
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Uwaga Greana wydaje się słuszna i poruszona w niej została ważna
sprawa. Często bowiem spotyka się w wielu pracach i podręcznikach
wskazanie na Shaftesbury’ego i Hutchesona jako na przedstawicieli
teorii zmysłu moralnego bez dostatecznego uwzględnienia różnic, jakie
występowały między obu filozofami w interpretacji charakteru tej w ła
dzy psychicznej.
Jednolitość zwrotu „zmysł m oralny” nie powinna prowadzić do złu
dzenia, że istniała jednolita teoria zmysłu moralnego. Idzie o to, że
uznaniu odrębności i specyfiki przeżycia moralnego oraz odpowiadającej
mu władzy psychicznej, nie towarzyszyła wcale jednolita interpretacja
tego przeżycia i tej zdolności. Łącząc ze sobą nazwiska Shaftesbury’ego,
Hutchesona, Butlera, Hume’a jako reprezentantów teorii zmysłu moral
nego należy zawsze pamiętać o znacznych rozbieżnościach istniejących
między ich koncepcjami, w przeciwnym wypadku wspólna ich kwalifi
kacja staje się mylną.
Hutcheson odwołał się do uczynionego przez Locke’a rozróżnienia
zmysłu zewnętrznego i wewnętrznego odrzucając jednak utożsamienie
tego ostatniego z refleksją. Obok zmysłu zewnętrznego wyróżniał szereg
doznań należących do zmysłu wewnętrznego, jak: odczucie przyjemności
płynące z regularności i harmonijności przedmiotów, poczucie szczęścia
zwane zmysłem publicznym, zmysł moralny, poczucie honoru 17. Wszyst
kie one mają charakter bezpośrednich wewnętrznych przeżyć.
Zmysł m oralny został przez niego określony jako źródło szczególnego
rodzaju percepcji. „Musimy posiadać percepcje czynów moralnych od
mienne od percepcji korzyści. Zdolność odbierania tych percepcji można
nazwać zmysłem moralnym, gdyż jest ona zgodna z definicją mówiącą
o dyspozycji umysłu do odbierania idei, w obecności przedmiotu, w spo
sób niezależny od woli” 18.
Hutcheson bardzo wyraźnie akcentuje to, iż zmysł moralny jest dy
spozycją naszej psychiki. Nie posiadamy żadnych wrodzonych zasad mo
ralnych, lecz jedynie zdolność percepcji moralnych charakterystyk czy
nów ludzkich. Samo istnienie zmysłu moralnego nie jest dlań ani dobre,
ani złe, jest ono jedynie warunkiem dokonania rozróżnienia dobra i zła.
Zmysł m orały jest źródłem bezpośredniego spostrzeżenia dobra. Jest
to spostrzeżenie odrębne i nieredukowalne ani do innych percepcji, ani
do refleksji umysłu. Zmysł moralny jest autonomiczną władzą psychicz
ną. „[...] ta zdolność moralna jest w naszej naturze oryginalną dyspo
17 Por. F. Hutcheson, Essay on th e N a tu re and C on du ct of th e Passions and
M oralists, ed. by Selby-Bigge, L. A., t. I, Oxford 1897,
§ 433.
18 F. Hutcheson, A n I n q u iry into Original of our Ideas of B ea u ty and V irtue,
wyd. 5, London 1753, s. 113. Dalej cytujemy jako In qu iry.
A ffectio n s, w: B ritish
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zycją czy zmysłem, nie może zostać odniesiona do innych zdolności
spostrzegania” 19. W tym wyodrębnieniu szczególnego przeżycia dobra
ugruntowanego na odrębnej zdolności psychicznej jest Hutcheson całko
wicie zgodny z Shaftesburym. Inaczej jednak od swego poprzednika
rozumie on funkcjonowanie zmysłu moralnego, a co za tym idzie, ina
czej charakteryzuje samo przeżycie moralne.
Percepcji dobra lub zła towarzyszy zawsze uczucie aprobaty lub de
zaprobaty, są to zjawiska nierozdzielne. Zmysł moralny określał Hutche
son zarówno jako zdolność pewnej percepcji (jak w cytowanym już
fragmencie), jak też jako zdolność aprobaty lub dezaprobaty. We wstępie
do Badań pisał, że zmysłem m oralnym nazywa „zdolność aprobaty uczuć,
czynów i charakterów ludzkich, które nazywamy cnotliwymi” 20.
Aprobata i dezaprobata są bezpośrednimi doznaniami, ideami prosty
mi. Traktując aprobatę jako proste doznanie powiada o niej jeszcze H ut
cheson, że jest bezinteresowna, nie jest związana z uczuciem przyjem 
ności, ani nie daje się do niego sprowadzić. Aprobata i przyjemność są
dwoma odrębnymi uczuciami. „Gdyby aprobata była dowolnie w ybierana
ze względu na towarzyszące jej uczucie przyjemności, to nie moglibyśmy
nigdy potępiać własnych czynów, gdyż jest to niem iłe’” 21.
Zmysł moralny w interpretacji Hutchesona jest zatem źródłem okre
ślonego przeżycia subiektywnego, które jest zarazem spostrzeżeniem do
bra i jego aprobatą, lub które ujm ując zło potępia je równocześnie.
Percepcja dobra i jego aprobata nie stanowią dwu różnych aktów psy
chicznych, lecz są nierozdzielnie powiązane, czy może nawet tożsame.
Płyną stąd dwie konsekwencje. Gdy mowa o percepcji dobra, to nie
jest ona pojmowana biernie, jako pasywny odbiór oderwany od uczu
ciowego zaangażowania, lecz jest to percepcja zawierająca zawsze obok
treści oglądanej stosunek podmiotu oglądającego do tej treści. Gdy nato
miast mowa o aprobacie, to nie jest ona dowolnym stanem uczuciowym
ani zwykłą ekspresją uczuć. Aprobata jest ugruntowana w percepcji
dobra. Nie ma biernego spostrzegania dobra bez ustosunkowania się do
niego, tak jak nie ma uczucia aprobującego nie ufundowanego na oglą
dzie dobra.
Czyny zostają zaaprobowane jako dobre ze względu na uczucie życz
liwości, które je spowodowało.
Tak jak zasadniczym przedmiotem aprobaty jest uczucie, tak też sama
19 F. Hutcheson, A S y s t e m of Moral P hilosophy, t. I, London 1755, s. 52.
Dalej cytujem y jako S y ste m .
20 In qu iry , s. X III—XIV.
21 F. Hutcheson, Illu stration s upon the Moral Sense, w: British M oralists,
t. I, § 460. Dalej cytujem y jako Illustrations.
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aprobata ma charakter emocjonalny. Aprobata nie jest rozumowo uza
sadnioną oceną, lecz płynie z serca.
W swej teorii zmysłu moralnego wprowadza Hutcheson pojęcie
szczególnego oglądu emocjonalnego, który polega na tym, że chwytam y
cechy dobre angażując się wobec nich uczuciowo. Percepcja jest tu nie
odłączna od subiektywnego stosunku do jej przedmiotu. Nie jest to jed
nak subiektywizacja oglądu emocjonalnego. Uczucie aprobaty nie jest
czymś dowolnym, zależnym od woli indywiduum. A ponadto pojawienie
się tego uczucia nie określa samo pozytywnie moralnego charakteru da
nego czynu. Uczucie aprobaty jest składnikiem percepcji dobra, jest
wywołane przez obserwację dobra, nie pojawia się tam, gdzie dobra
nie ma. Hutcheson podkreślał niezmiernie wyraźnie, że aprobata nie
jest jedynie naszą subiektywną ekspresją. „Aprobaty nie dokonujemy
w sposób dowolny. Rozważając czyny nie wybieram y aprobaty, by od
rzucić potępienie ze względu na to, że jest ono w jakiś sposób niemiłe.
Aprobata jest spostrzeżeniem powstającym wyraźnie bez udziału woli,
nie jest ona w ybierana ze względu na towarzyszące jej uczucie przyjem 
ności. Okazją do jej powstania jest percepcja życzliwego uczucia w nas
samych, lub odkrycie go u innych” 22.
Aprobata więc, w ujęciu Hutchesona, nie jest uczuciem konstytuują
cym dobro, lecz jest reakcją na dobro, jest przez występowanie dobra
zdeterm inowana.
Ocena zawarta w aprobacie jest ideą prostą, bezpośrednim dozna
niem. Nie jest ona jednak dowolną ekspresją podmiotu, lecz jest intuicją
dobra, jego bezpośrednią naocznością.
Aprobata jako specyficzne uczucie jest czymś odmiennym i nieza
leżnym od uczucia przyjemności. Aprobata, szczególnie gdy dotyczy nas
samych, może być źródłem przyjemności, lecz jest to tylko jej uboczny
efekt. Przyjemność w żaden sposób nie wpływa na samą aprobatę, która
jest aktem samodzielnym. Hutcheson również odrzuca przypuszczenie,
jakobyśm y aprobowali pewne czyny ze względu na przyjemność, której
są one powodem. Uczucie aprobaty jest związane jedynie z intencją
życzliwą czynu, nigdy zaś nie odnosi się do jego skutków. Rzeczy przy
jem ne i pożyteczne możemy lubić, lecz nigdy ich nie aprobujem y
przez to jako dobre czy cnotliwe. Uczucie aprobaty jest nieredukowalne
do przeżycia przyjemności. „Nasza aprobata moralnego działania jest
zasadniczo różna od darzenia go sympatią jako źródła naszej przyjem 
ności związanej z tym rodzajem uczucia. Tak jak nie aprobujemy
wszystkich czynów, które dają przyjemność, tak samo aprobujem y cza
sem takie działania, które jej nie dają” 2S.
22 Illustrations, § 460.
23 S y s te m , t. I, s. 53.
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Hutcheson wyróżniał nie tylko szczególne przeżycie dobra związane
ze zmysłem moralnym, lecz również odczucie piękna traktow ał jako
specjalny, nieredukowalny rodzaj przeżycia. Podstawą tej odrębności
było także pojęcie zmysłu wewnętrznego, on bowiem jest źródłem na
szej idei piękna. Spostrzeżenie piękna jest odmienne od percepcji dostar
czanych nam przez zmysły zewnętrzne. Spostrzeżona przez zmysły ze
wnętrzne regularność kształtów i harmonia nie jest jeszcze przeżyciem
piękna i nie dostarcza związanej z nim przyjemności. Zwierzęta mają
zm ysły zewnętrzne, lecz nie wiedzą, co to piękno. Dla posiadania idei
piękna potrzebna jest szczególna dodatkowa władza psychiczna, jaką
jest zmysł wewnętrzny. Pojęcie zmysłu wewnętrznego w rozważaniach
Hutchesona nie było zbyt precyzyjne i dokładnie określone w swym
zakresie. Służyło do objęcia i wyjaśnienia tych wszystkich rodzajów
przeżyć subiektywnych, które pozostawały poza doznawaniem wrażeń
i refleksją. Zmysł wew nętrzny miał wyjaśnić zatem zarówno szczegól
ność i odrębność spostrzeżenia dobra, jak też specyfikę przeżycia piękna.
Nie chodziło przy tym o utożsamienie tych przeżyć, lecz o wskazanie na
ich nieredukowalność czy to do refleksji czy do wrażeń zmysłowych.
Hutcheson ze szczególnym naciskiem podkreślał odrębność i niere
dukowalność idei piękna do poczucia korzyści czy użyteczności. Nie da
się ona również utożsamić z pragnieniem czy pożądaniem. „Nasze odczu
cie piękna płynącego z przedmiotów, dzięki którem u stają się one dla
nas dobre, jest zasadniczo odmienne od pożądania ich” 24. „Gdybyśmy nie
mieli zmysłu piękna i harmonii, to domy, ogrody, ubrania, ekwipaże
mogłyby być nam polecane jako wygodne, bogate, ciepłe, komfortowe,
lecz nigdy jako piękne” 25.
Zmysł m oralny i zmysł piękna stanowią więc dla Hutchesona źródło
pokrewnych w typie, choć różnych, spostrzeżeń pojawiających się w za
kresie wartości m oralnych i estetycznych. Zasadniczą cechą tych spo
strzeżeń jest ich całkowita autonomiczność czy to względem spo
strzeżeń zmysłu zewnętrznego, czy też względem rozumu. Mają one cha
rak ter intuicji uczuciowej.
Punktem wyjścia rozumowania Hutchesona jest przeświadczenie, że
ani refleksja rozumowa, ani doznania zmysłowe nie mogą być podsta
wą rozróżnień dobra i zła. Idea dobra musi mieć inne od tych dwu, swe
własne źródło; jest nim zmysł moralny. Ogromnie ważna jest jednak
sprawa, w jaki sposób Hutcheson dyskwalifikuje rozum i zmysły jako
źródło idei moralnych.
Zasadniczą niedoskonałością rozumu jest, wedle Hutchesona, jego nie
24 In ąu iry, s. 12.
26 In ąu iry, s. 13.

88

Hanna Buczyńska-Garewicz

zdolność do kierowania czynami i zachowaniami. Jesteśm y w mocy uczuć
i afektów, one decydują o naszym działaniu, nie rozum. Rozum jest
zdolnością ustalania prawdziwości zdań, nie jest natomiast przydatny
ani do oceny, ani do wyboru zachowań. Jednym z przejawów jego ogra
niczoności jest to, że nie potrafi on wskazywać definitywnych celów.
Do celów dociera tylko uczucie.
Rozum nie odkrywa ani nie konstytuuje dobra. Argum enty rozumo
we przy dokonywaniu ocen nie m ają charakteru ostatecznego, muszą
zakładać zawsze, jeszcze pierwotniejsze dane, spontaniczne uczucia i prag
nienia 26.
Nie oznacza to jednak całkowitej eliminacji rozumu. Rozum, nie
będąc źródłem aprobaty moralnej ani nie sięgając do celów ostatecznych
(co należy do uczuć), jest jednak przydatny w ich realizacji. Wskazuje
on cele wtórne, czyli środki realizacji celów zasadniczych, oraz pełni
funkcję pomocniczą przy ocenianiu.
Podstawą krytyki rozumu jako fundam entu moralności jest u H utchesona przeświadczenie, że rozum ujm uje wszystko instrum entalnie.
To instrum entalne funkcjonowanie rozumu przydatne, gdy rozpatruje
my praktyczne czy pragmatyczne aspekty naszych czynów, jest niewy
starczające ze względu na aspekt moralny tychże czynów. Aspekt mo
ralny czynów nie stanowi przedmiotu rozumu. Rozum nie odpowiada na
pytanie, czy cel jest dobry, lecz czy pewne zachowanie prowadzi do
określonego celu 27.
Hutcheson odrzuca zatem rozum jako podstawę moralności oraz ja
ko źródło zdolności oceniania, ze względu na właściwy rozumowi in
strum entalny sposób ujmowania wszystkiego. Rozum pomija w ogóle
moralny aspekt czynów ludzkich, ujm ując inne ich charakterystyki. K ry
tyka rozumu zawarta u Hutchesona jest zatem wszechstronna i w ykra
cza poza stwierdzenie, że rozum nie jest wystarczającą siłą motoryczną
skłaniającą nas do działania, lub że jest on np. bezsilny wobec naszych
emocji. K rytyka ta sięga dalej, dotyczy samej stru k tu ry poznania ro
zumowego i zaw artych w nim treści. Kategorie poznania rozumowego
są odmienne od kategorii m oralnych i nie mogą być przydatne dla analizy
świata wartości, który stanowi odrębną dziedzinę.
Z kolei rozważania wymaga stosunek zachodzący między percepcją
dobra a innym i rodzajami doznań bezpośrednich. Hutcheson dokonuje
przede wszystkim wyodrębnienia percepcji dostarczanych przez zmysł
moralny od doznań przyjemności, od pragnień i pożądań oraz od świa
26 Por. S y s te m , t. I, s. 57.
27 Por. Illustrations, § 451.
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domości korzyści czy użyteczności. „Percepcje dobra i zła moralnego są
doskonale różne od percepcji dobra naturalnego lub korzyści” 28,
Odrębność i autonomiczność zmysłu moralnego podkreśla Hutcheson
w rozważaniach wskazujących na jego nieprzekupność. Dane zmysłu
moralnego nie mogą zostać zrównoważone ani przesłonięte innymi do
znaniami. „Ten zmysł moralny, dotyczy naszych czynów, lub czynów in
nych, ma tę wspólną cechę z innym i naszymi zmysłami, że choć nasze
pragnienie cnoty może być zrównoważone przez interes, to nasze od
czucie czy percepcja piękna cnoty zrównoważonym być nie może, co
byłoby możliwe, gdyby jedynym fundam entem aprobaty było w yobra
żenie o korzyści” 29.
Nieredukowalność percepcji dobra do uczucia korzyści jest wielekroć
i z ogromną siłą podkreślana przez Hutchesona. „Posiadamy odczucie
dobra i moralnego piękna właściwego czynom, odrębnego od korzyści” 30.
Ta kwestia odrębności percepcji m oralnych od uczucia korzyści oraz
od przyjemności wskazuje, jak dalece zagadnienie wyodrębnienia spe
cyficznego przeżycia moralnego jest dla Hutchesona uwikłane w inne
problemy, a przede wszystkim w polemikę z Hobbesem odnośnie charak
terystyki natu ry ludzkiej. Człowiek egoistyczny kieruje się względem
jedynie na własną przyjemność i korzyść. Wskazując na odrębny od po
czucia korzyści zmysł m oralny podkreśla tym samym Hutcheson, że
dążenia i uczucia samolubne nie wyczerpują całej natu ry ludzkiej, że
jest w niej miejsce także i na innego rodzaju afekty i emocje. Rozważa
nia Hutchesona z zakresu epistemologii moralności dotyczące istoty prze
życia moralnego w gruncie rzeczy daleko wykraczały poza kwestię je
dynie opisu władzy psychicznej leżącej u podstaw odróżnień moralnych.
Wyraźnemu oddzieleniu percepcji zmysłu moralnego od poczucia ko
rzyści towarzyszy u Hutchesona jasne wyodrębnienie dobra moralnego
od dobra materialnego. Zmysł moralny skierowany jest na moralny
aspekt czynu i tylko dzięki takiej odrębnej władzy psychicznej możemy
ująć ten specyficzny przedmiot, jaki stanowi dobro moralne, bez niego
przedmiot ten byłby nam niedostępny. Posiadanie zmysłu moralnego
staje się dla Hutchesona warunkiem odmienności dobra moralnego od
naturalnego. Percepcja korzyści czy skutków naturalnych czynu doko
nuje się przez zmysł zewnętrzny i gdyby nie zmysł moralny mielibyśmy
do czynienia tylko z naszymi obserwacjami dóbr m aterialnych i n atu 
ralnych skutków działań. „Wszyscy jesteśmy świadomi różnicy między
aprobatą, czyli spostrzeżeniem moralnej doskonałości, jaką wywołuje
25 Inq u iry, s. 111.
29 Inq u iry, s. 121.
80 In qu iry , s. 197.
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w nas zaobserwowana u kogoś życzliwość, a wyobrażeniem dobra na
turalnego, które wywołuje jedynie pragnienie posiadania dobrego przed
m iotu” S1.
Dobro moralne wiązał Hutcheson z intencją czynu, będąc podobnie
jak Shaftesbury zwolennikiem etyki intencji. Percepcja dobra, której
dokonuje zmysł moralny, jest zatem skierowana na uczucie inspirujące
i kierujące danym działaniem. Ten intencjonalny aspekt czynu stanowi
właśnie domenę moralności oraz jest przedmiotem, na który kieruje
się zmysł moralny. Jeśli czyn jest popełniany z poczucia życzliwości
wobec innych, a nie ze względu na własny interes, to przysługuje mu
dobro moralne. Dobro moralne jest własnością czynu, jest jego prostą,
odrębną, nieredukowalną cechą, której rozpoznanie jest możliwe tylko
poprzez zmysł moralny. „Słowo dobro w tym Traktacie oznacza naszą
ideę pewnej jakości dostrzeganej w czynach wywołujących aprobatę,
której towarzyszy pragnienie szczęścia dla działającego. Zło moralne
oznacza naszą ideę jakości przeciwnej, która wywołuje potępienie 1 nie
chęć” 32.
Ideom naszego umysłu odpowiadają jakości przedmiotowe: jak ideom
zmysłów zewnętrznych odpowiadają cechy rzeczy, tak też idei zmysłu
wewnętrznego odpowiada pewna cecha czynu przysługująca mu przez
jego intencję. Zmysł m oralny dostarcza nam percepcji tej jakości. Na
leży w tym miejscu raz jeszcze powrócić do problemu aprobaty tkwiącej
w przeżyciu dobra. W hutchesonowskiej interpretacji aprobaty nie ma
miejsca na żadną jej dowolność czy zależność od indywidualnej woli
podmiotu. Aprobata ta oparta jest na towarzyszącej jej percepcji dobra,
pojmowanego jako cecha czynu przysługująca mu w sposób niezależny
od samej percepcji oraz od podmiotu postrzegającego. Aprobata zatem,
choć jest subiektywnym stosunkiem do pewnego przedmiotu (intencji
czynu), nie w arunkuje jego istnienia, lecz jest sama przez jego wystą
pienie uwarunkowana. Ten swoisty realizm w pojmowaniu dobra moral
nego nie przeszkadza w żadnej mierze Hutchesonowi w uznaniu czysto
ludzkiego charakteru moralności i w powiązaniu jej ze światem ży
wych działających ludzi. Hutcheson daleki jest od realizmu platoników
traktujących dobro jak trw ałą jakość w świecie, tkwiącą w nim przed
i poza ludźmi, jako wieczną i absolutną ideę. Dobro jest dla niego ce
chą działań ludzi przysługującą ich czynom poprzez intencję. Jest ono
tym samym całkowicie zrelatywizowane do universum człowieka. Rów
nocześnie jednak w raz z tą relatyw izacją nie wprowadza Hutcheson
relatyw izacji dobra do indyw idualnych odczuć poszczególnych jedno
31 In ąu iry, s. 112.
32 Iną u iry, s. 105
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stek. Ocena nie jest jedynie wyrazem subiektywnego stosunku kształ
towanego w sposób całkowicie dowolny i samodzielny. Subiektyw ny sto
sunek zaw arty w ocenie, a będący aprobatą lub dezaprobatą, jest ufun
dowany na oglądzie dobra pojmowanego jako samodzielna cecha czynu.
Aprobata zatem nie konstytuuje dobra, jest ono od niej niezależne.
Przeżycie dobra jest ideą w sferze psychiki odpowiadającą jakości przy
sługującej samemu czynowi. Hutcheson jest świadom odrębności aktu
psychicznego od przedmiotu tego aktu, przedmiot jest zewnętrzny i nie
zależny.
Relatywizacja dobra do universum ludzkiego polega na tym, że lu
dzie poza zainteresowaniem korzyścią i naturalnym i skutkam i czynów
są zdolni kierować się jeszcze życzliwością, czyli pragnieniem szczęścia
innych oraz posiadają zmysł moralny pozwalający poznać intencję i z nią
związaną jakość moralną czynu. Tylko zatem czyny ludzkie podlegają
kw alifikacji moralnej, nie czerpiąc wzorów dla tej kwalifikacji z wiecz
nych praw pozaludzkich, lecz wiążąc je z pewnymi cechami czynów
samych.
Odrzucając realizm platoników Hutcheson nie popadał tym samym
w woluntarystyczny indywidualizm w pojmowaniu dobra. Jasno tę spra
wę ujął Selby-Bigge pisząc: „Wróćmy do sentym entalistów i zbadajmy
ich próbę pokazania, że cnota jest realna i naturalna nie ze względu na
swe odniesienie do «natury rzeczy», lecz do «natury ludzkiej»” 33.
Hutcheson niejednokrotnie podkreślał, że kwalifikację moralną czy
nu wiąże z intencją, która go spowodowała, a nie ze skutkami, jakie on
wywołał. Odróżniał on pojęcie dobra w sensie formalnym i w sensie ma
terialnym . „Czyn jest nazywany m aterialnie d o brym , jeśli rzeczywiście
zmierza do korzyści całości, o tyle, o ile można to ocenić; [...] Czyn jest
form alnie dobry, jeśli wypływa z dobrych uczuć pozostających we właś
ciwej proporcji” 34. Cnotę i zasługę moralną wiązał jedynie z dobrem
w sensie formalnym. „Słuszność czy dobro czynów nie jest tym samym,
co ich wpływ na szczęście powszechne” 35. Bezpośrednio możemy poznać
tylko intencję, poznanie szczęścia wynikającego z czynów wymagałoby
rozumowania, rachowania. Badanie skutków i ich zakresu nie mogłoby
zatem być przedmiotem jednorazowej intuicji. Koncepcja zmysłu mo
ralnego, traktująca przeżycie moralne jako aprobatę charakteryzującą
się bezpośredniością i ewidencją, musiała wiązać się z etyką intencji.
Można też przypuszczać, że Hutcheson w pełni był świadom tej sprawy.
Równocześnie trzeba jednak pamiętać, że kwestia szczęścia powszech
33 B ritish Moralists, Introduction, s. XLI.
34 S y s t e m , t. I, s. 252.
35 S y s te m , t. I, s. 253—254.
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nego i wzrostu jego ogólnej sumy nie była Hutchesonowi obojętną.
Znajdujem y u niego szereg wypowiedzi, które pozwalają traktować
jego prace jako zapowiedzi utylitaryzm u w etyce. Koncepcja Hutchesona jest więc jakby niekonsekwentnym formalizmem. Jednym ze źró
deł tej niekonsekwencji, polegającej na łączeniu sprawy intencji i spra
wy skutków czynów, jest zapewne niejasność i niejednoznaczość tkw ią
ca w samym pojęciu życzliwości. Życzliwość, jak pamiętamy, jest dąże
niem do cudzego szczęścia. Nakaz życzliwości nie ma zatem charakteru
czysto formalnego, jest to nastawienie wobec innych, które ma na
względzie ich szczęście. Pojęcie życzliwości prowadzi do pojęcia szczęś
cia. Wydaje się, że w tym punkcie tkw ią korzenie niekonsekwentnegoformalizmu Hutchesona. Skuteczniejsze dążenie do cudzego szczęścia,
lub powodowanie większego szczęścia przez rozszerzenie ilości obiek
tów, może zostać uznane za większą lub pełniejszą życzliwość. Sama
życzliwość zatem może być mierzona przez skutki czynów, które spo
wodowała. Pojęcie życzliwości okazuje się więc niezbyt dobrym fun
dam entem nastawienia formalistycznego. Mimo jednak tych niekon
sekwencji koncepcja Hutchesona jest wyraźną etyką intencji i zmysł
moralny stanowiący podstawę naszych ocen ma za swój przedmiot
uczucia, które były bodźcem popełnienia czynu, a nie skutki m aterialne
czynu. Ta ostatnia sprawa nigdy nie budziła wątpliwości Hutchesona
i była przezeń wielokroć wyraźnie formułowana. Zmysł m oralny obser
wuje to, co jest dobre w sensie formalnym i inform uje nas o intencji
czynu, a nie o jego wpływie na szczęście ludzkości.
Zmysł m oralny dostarcza nam percepcji dobra. Spostrzeżenie to jest
bezpośrednim i ewidentnym poznaniem dobra zawierającym jego emo
cjonalną aprobatę. Jest to jednorazowe przeżycie subiektywne. Ten
jednorazowy akt chwyta życzliwą intencję czynu. Wprowadzając jednak
tę intuicjonistyczną koncepcję Hutcheson uzupełnia ją jeszcze ponadto
„obliczaniem moralności czynu”, wprowadzeniem rachunku intencji
czynu. Mamy więc z jednej strony bezpośrednią percepcję dobra, a z
drugiej strony analizę ilościową będącą podstawą oceny intencji czyli
dobra czynu. To wprowadzenie dwu władz poznawczych — bezpośred
niej percepcji i rozumowania — skierowanych na jeden i ten sam przed
miot, po uprzednim zapewnieniu o niezawodności i percepcji ewidencji
zmysłu moralnego oraz po wykazaniu nieodpowiedniości rozumu jako
podstawy rozróżnień moralnych, w ydaje się istotną niekonsekwencją
koncepcji Hutchesona i wymaga rozważenia.
O
m oralnym charakterze czynu decyduje jego życzliwa intencja,
jednakże złożoność n atu ry ludzkiej powoduje, że sama życzliwość nie
jest stanem prostym. Analiza uczuć i całej ludzkiej natu ry emocjonal
nej skłania Hutchesona do wprowadzenia dodatkowej tezy o potrzebie
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„obliczania moralności czynu”, czyli o potrzebie rozważenia wzajemne
go stosunku różnych uczuć, jakie wchodziły w grę w związku z okreś
lonym czynem. Człowiek jest terenem, na którym ścierają się różne
uczucia i dążenia, nigdy nie mamy do czynienia z jedną prostą intencją,
z prostym uczuciem życzliwości, lub też jego przeciwieństwem — samolubstwem , lecz zawsze z kłębowiskiem uczuć, w którym jeden z ele
m entów przeważa. Życzliwość wobec innych jest większa, intensyw 
niejsza, jeśli wymaga wyrzeczenia czy rezygnacji z zainteresowania
w łasnym interesem, niż wtedy gdy jest z nim zgodna. Nie będziemy tu
przedstawiać całego obrazu złożoności emocjonalnej natu ry ludzkiej,
jaki zarysował Hutcheson, ani wszystkich typów sytuacji, jakie anali
zował. W ystarczy nam stwierdzenie, że dostrzegał on różnorodność
uczuć i intencji ludzkich i nie wymagał dla zachowania moralnego
rezygnacji ze wszystkiego, co nie jest życzliwością.
Gdy mowa u Hutchesona o tym, że życzliwość przesądza o moral
nej charakterystyce czynu, to należy pamiętać, że idzie zawsze o kon
kretną sytuację, w której decydującego znaczenia nabiera faktyczna
proporcja między różnymi uczuciami. Życzliwość zatem daje się obli
czyć, ująć w postaci pewnego rachunku. Cassirer określając stru k tu rę
świadomości osiemnastowiecznej pisał, iż wzorem nauk stała się wtedy
arytm etyka. Wprowadzenie przez Hutchesona rachunku intencji może
być jeszcze jednym tego przykładem.
Należy podkreślić, że tym „obliczaniem moralności czynu” obej
m uje Hutcheson jedynie intencje składające się na dany czyn, nie
chodzi mu natomiast w najmniejszym stopniu o analizę skutków na
turalnych ani o ilość szczęścia spowodowaną przez czyn. W cytowanym
poprzednio fragmencie określającym dobro formalne mówi się, że czyn
jest formalnie dobry, jeśli jest spowodowany przez „dobre uczucia wy
stępujące w o d p o w i e d n i e j p r o p o r c j i ” [podkreślenie moje —
H. B.]. Rachunek wprowadzony przez Hutchesona dotyczy tych właś
nie proporcji. Albee, choć zalicza Hutchesona do reprezentantów sze
roko rozumianego utylitaryzm u, akcentuje bardzo silnie, że rachunek
wprowadzony przez Hutchesona jest bilansem intencji nie uwzględ
niającym dobra materialnego 36.
Nie wnikając szczegółowo w sam rachunek intencji pragniemy po
kazać niekonsekwencje, w jakie wikła się Hutcheson. Z jednej strony
rozwija on jako jeden z głównych wątków swych rozważań tezę o ist
nieniu elem entarnej, bezpośredniej i oczywistej intuicji dobra, z dru
giej strony, wprowadza obok intuicji rachunek moralności -—• oblicza
36 Por. E. Albee, A H isto ry of English U tilitaria n ism , New York Collier Books
1962, s. 71.
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nie, które jest funkcją refleksji rozumowej, które prowadzi do poznania
mającego charakter pośredni. Wydaje się, że odpowiedzi na pytanie
o źródła tej tak istotnej niekonsekwencji, u filozofa skądinąd przenikli
wego i konsekwentnego, należy szukać w samym pojęciu zmysłu moral
nego. Potrzeba uzupełnienia intuicji m oralnej przez refleksję wynika,
z pewnych braków samego zmysłu moralnego jako zdolności psychicz
nej. Nie chodzi tu bynajm niej o niepewność percepcji i aprobaty zmysłu
moralnego; jego postrzeżenia są ewidentne i Hutcheson nigdy w to nie;
zwątpił. Niedoskonałość intuicji polega na czym innym. Nie chwyta
ona wszystkiego, co niezbędne dla ustalenia stopnia życzliwości. Pow
szechna intuicja każe cenić życzliwość, stanowi ona jakby źródło ogól
nego pojęcia dobra, nie jest natomiast wystarczająca dla dokonania kon
kretnej oceny. Jednorazowy akt percepcji zmysłu moralnego skiero
wany na intencję czynu nie może usytuować tej intencji wśród innych
uczuć działającego, nie może poznać jej natężenia, ani ująć jej iloś
ciowo. K onkretna ocena intencji czynu wymaga ustalenia relacji
pomiędzy różnymi uczuciami i motywami działania oraz uwzględnienia
zdolności podmiotowych działającego. Jednorazowy akt intuicji nie
dyferencjuje, nie porównuje, nie rozwiązuje sytuacji konfliktowych,,
jest on tylko prostą percepcją dobra. Zmysł moralny okazuje się zatem
niewystarczającym fundamentem odróżnień moralnych; dając bezpośred
nie jednorazowe przeżycie odniesione do intencji nie chwyta on
całej jej złożoności. Istotnym jest tu również sam sposób rozumienia
przez Hutchesona intencji. Operuje on pojęciem życzliwości, które jest
dość niejednoznaczne. W sposobie używania tego pojęcia przez H utche
sona wyróżnić można dwie w arstw y znaczeniowe: raz jest to pewien
typ nastawienia uczuciowego, ogólny rodzaj uczucia, abstrakcyjna,,
„czysta” (można by rzec: transcendentalna) życzliwość, kiedy indziej
jest to znów określenie pewnego konkretnego, empirycznie danego
uczucia, które jest po prostu faktem. Życzliwość w pierwszym sensie,
jako „czyste”, abstrakcyjne uczucie rozpoznajemy zmysłem moralnym,
ujm ujem y i aprobujem y w prostym akcie intuicji. Natomiast życzli
wość rozumiana jako fakt empiryczny jest złożona, jest pewnym związ
kiem uczuć i tylko analiza wzajemnych relacji tego konglom eratu uczuć
może wskazać, czy nastawienie przyjazne wobec innych jest w ty m
związku dominujące. Życzliwość jako fakt empiryczny nie jest więc
uchw ytna w prostym, bezpośrednio poznającym akcie zmysłu m oral
nego. Tak rozumianą życzliwość w ykryw a się przez „badanie moral
ności czynu”, przez rachunek intencji.
Akt intuicji, percepcja zmysłu moralnego, tak jak ją pojmował H ut
cheson, nie zawiera w sobie elementu preferencji, nie ma w niej hierarchizowania. Stąd zapewne płynie potrzeba uzupełnienia intuicji
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przez rachunek intencji. Percepcja zmysłu moralnego odkrywa nam do
bro, lecz jako podstawa konkretnej oceny staje się niewystarczająca.
Życzliwość, która decyduje o m oralnej jakości czynu musi zostać ujęta
ilościowo i w relacji z innym i uczuciami z nią współwystępującymi,
a to staje się już przedmiotem refleksji.
To uzupełnienie intuicji przez refleksję jest bardzo interesującym
i znam iennym aspektem koncepcji Hutchesona. Nie należy jednak go
traktow ać jako dowodu niew iary w intuicję. Hutcheson nie przeciw
stawia nigdzie zmysłu moralnego i rachunku życzliwości przeciwnie —
te drwię formy poznania w zakresie dobra trak tu je jako niezbędnie
uzupełniające się. Po skonstruowaniu niewystarczającej koncepcji intuicjonistycznej i po niepełnym określeniu natury percepcji dobra,
Hutcheson brak ten uzupełnia przez dodanie „obliczania moralności
czynu”. Połączenie tych dwu wątków jest oczywiście postawą niekon
sekwentną w tym sensie, że realizując ideę odrębności i specyfiki prze
życia moralnego doprowadza się tę koncepcję do takiego punktu, w któ
rym okazuje się rzeczą niezbędną uzupełnienie przeżycia intuicyjnego
przez refleksję rozumową. Równocześnie jednak myśl Hutchesona wy
kazuje konsekwencję w tym sensie, że zmierzając do wyjaśnienia pew
nego problemu nie poddaje się ograniczeniom narzucanym przez stwo
rzony system i pokonuje własne błędy.
Hume bywa dość powszechnie zaliczany do reprezentantów teorii
zmysłu moralnego. Za taką interpretacją przem awiają dwa elementy
jego teorii moralnej. Pierwszym z nich jest ścisłe powiązanie sfery
moralności z dziedziną przeżyć emocjonalnych wykluczające całkowicie
możliwość jakiejkolwiek samodzielnej roli rozumu w tym zakresie.
Drugim jest używanie przez Hume’a zwrotu „zmysł m oralny” dla okreś
lenia odrębnej od rozumu, emocjonalnej zdolności dokonywania roz
różnień moralnych.
Teza, że uczucia, a nie rozum, stanowią podstawę i źródło tak czy
nów m oralnych jak i ocen moralnych, należy niewątpliwie do zasad
niczych twierdzeń teorii zmysłu moralnego. Jak jednak nasza dotych
czasowa analiza wykazała, sama ta teza nie wyczerpuje w pełni całej
złożoności koncepcji zmysłu moralnego. K rytyka rozumu jako podstawy
moralności jest w niej jedynie wstępem dla rozwinięcia rozważań nad
specyfiką przeżycia moralnego. Przeciwstawieniu uczuć rozumowi to
warzyszy określona interpretacja zmysłu moralnego jako odrębnej
i szczególnej władzy psychicznej. Jest to władza psychiczna, która do
starcza specyficznej intuicji emocjonalnej wartości moralnych. Poza
samą krytyką rozumu jako podstawy moralności teoria zmysłu m oral
nego zawiera więc jako główny swój człon, analizę funkcjonowania
morał jacu lty . Jedną z istotnych cech tej zdolności jest to, że może ona
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odkrywać wartość moralną, że jest ona źródłem przeżycia subiektyw 
nego, które ma charakter zarazem emocjonalny i kognitywny. Dla każ
dego z rozważanych dotychczas autorów zmysł m oralny występuje jako
źródło intuicji, szczególnego poznania, odmiennego od refleksji rozu
mowej oraz od percepcji zmysłów zewnętrznych. Właściwością tej in
tuicji jest to, że ma ona charakter emocjonalny. Niemniej jednak za
w iera ona zawsze pewien ładunek informacyjny, jej emocjonalny cha
rak te r nie wyklucza jej charakteru kognitywnego. U Shaftesbury’ego
i Hutchesona przeciwstawienie uczucia rozumowi wiązało się z pewną
określoną interpretacją uczucia samego. Zasadniczymi momentami tej
interpretacji była poznawcza funkcja uczucia, oraz właściwe mu skie
rowanie na swój specyficzny przedmiot jaki stanowi intencja czynu.
Gdy zastanawiamy się nad stosunkiem filozofii Hume’a do teorii
zmysłu moralnego nie możemy zatem zatrzymać się na samym fakcie
występowania u niego przeciwstawienia uczuć rozumowi w zakresie
moralności, lecz musimy także rozważyć sposób rozumienia przezeń
kategorii uczucia oraz przeanalizować rolę, jaką przyznaje on uczuciu
w zakresie dokonywania rozróżnień moralnych. Wtedy dopiero sprawa
jego związków z teorią zmysłu moralnego stanie się w pełni jasna.
Hume’owska krytyka rozumu jako podstawy odróżnień moralnych
jest jednym z bardziej znanych elementów jego filozofii i przypomnimy
ją w wielkim skrócie tylko po to, by nie wypaczyć całkowicie proporcji
jego rozważań.
Rozum jest domeną bierności. Nie tylko nie wywołuje on żadnego
działania, lecz sam musi zostać do aktywności pobudzony przez wolę.
Rozum, nie dostarczając motywu woli nie jest również w stanie prze
ciwstawić się woli kierowanej przez uczucie. Stąd konkluzja: „Rozum
jest i winien być tylko niewolnikiem uczuć i nie może mieć nigdy
roszczenia do innej funkcji, niż do tego, żeby uczuciom służyć posłusz
nie” 37. Cała ludzka aktywność ma za swe źródło uczucia i zdetermino
w ane przez nie akty woli.
Skoro rozum nie ma wpływu na działanie, to tym samym, zdaniem
H um e’a, nie nadaje się on na fundam ent moralności. Filozofię moralną
trak tu je Hume jako dyscyplinę praktyczną, posiadającą bezpośrednie
oddziaływanie, wychodzącą „poza obręb spokojnych i beztroskich są
dów rozumu”. „Celem wszelkich m oralnych rozważań jest uczyć nas
obowiązku, wytwarzać pewne nawyki i chronić nas przed innymi po
przez właściwe przedstawianie ohydy występku i piękna cnoty” 38.
37 D. Hume, T r a k ta t o n a turze lu dzk iej, t. II, Kraków 1952, s. 141. Dalej
cytujem y jako T ra k ta t.
38 D. Hume, A n E n qu iry C oncerning the P rinciples of Morals, s. 4.
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Wszelka próba ufundowania zasad m oralnych w rozumie jest tym
samym rezygnacją z ich istoty, bowiem pozbawia je wpływu na dzia
łanie.
K onstatując bierność rozumu względem działania wyciąga stąd
Hume szereg konsekwencji. Głoszą one, „że działania nie czerpią swej
w artości dodatniej ze zgodności z rozumem, ani swej ujem nej wartości
z tego, że są z nim sprzeczne”; że rozum „nie może być źródłem dobra
i zła moralnego”, a także, że „rozróżnienia moralne nie są tworem
rozum u” 39.
Odrzucając pochodzenie idei m oralnych z rozumu neguje tym sa
m ym Hume, jakoby dobro czy zło tkwiło w stosunkach między rzecza
mi, jakoby było sprawą stanu faktycznego, należało do pozaludzkiej
rzeczywistości zewnętrznej. Dobro i zło, cnota i występek, piękno
i brzydota są związane z człowiekiem, należą do jego świata. Wartości
m oralnych nie odkrywa się w świecie, lecz wytwarza je w działaniu.
K rytyka rozumu jako źródła rozróżnień moralnych oraz krytyka abso
lutnego ponadludzkiego charakteru dobra zawiera wyraźne momenty
polemiczne w stosunku do koncepcji moralnych platoników z Cambridge.
Źródłem rozróżnień m oralnych jest, zdaniem Hume’a, zmysł mo
ralny. Dobra nie poznajemy, lecz przeżywamy w naszych uczuciach.
Jest ono sprawą smaku, a nie przedmiotem wiedzy. „Moralność więc
jest znacznie bardziej rzeczą odczucia niż sądu” 40.
N. Kemp Smith trak tu je ten pogląd dotyczący moralności jako prze
jaw oddziaływania koncepcji Hutchesona. W monografii poświęconej Hume’owi pisał, że to pod wpływem Hutchesona Hume uznał, „że moralne
sądy aprobaty i dezaprobaty, a właściwie wszystkie sądy wartościujące
różnego rodzaju, opierają się nie na intuicji rozumu, lecz na uczuciu” 41.
N. Kemp Smith w tej emocjonalnej teorii wartościowań przejętej
od Hutchesona dopatruje się również genezy dwu innych istotnych tez
filozoficznych Hume’a, a mianowicie jegO' koncepcji przyczynowości
oraz twierdzenia ujmującego sądy egzystencjalne jako przeświadczenia.
Nie wnikając w zasadność tezy głoszącej tak głęboką zależność myśli
Hum e’a od filozoficznego wpływu Hutchesona, przyznać należy, że
w teorii moralności Hume na pewno wiele zawdzięczał swemu nauczy
cielowi. Pisząc o tym wpływie trzeba jednak zarazem pamiętać, że
przyjm ując za Hutchesonem tezę o uczuciu jako o źródle rozróżnień
m oralnych Hume dokonał dość istotnej zmiany jej sensu filozoficznego
w związku z odmiennym rozumieniem uczucia aprobaty.
39 T ra k ta t, t. II, s. 183.
40 Tamże, s. 196.
41 N. Kemp Smith, T he P h ilo so ph y of D a vid H u m e, London 1941, s. 13.
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Uczucia są wedle Hume’a bezpośrednimi danymi, są im presjam i
zmysłów. Wśród trzech rodzajów impresji, obok doznań kształtu, obję
tości, ruchu oraz doznań barw, smaków, dźwięków, w ystępują doznania
przyjemności i przykrości spowodowane kontaktem różnych rzeczy
z naszym ciałem. Te dwie ostatnie impresje stają się zasadniczym
tem atem rozważań moralnych Hume’a.
„Uczucie jest czymś pierwotnym, czy też, jeśli chcecie, jest mody
fikacją czegoś pierwotnego i nie zawiera w sobie żadnej cechy repre
zentatyw nej, która by czyniła je kopią jakiegoś innego bytu czy jakiejś
innej modyfikacji” 42.
Zasadniczą cechą uczucia, różniącą je w sposób istotny od rozumu
jest to, że nie posiada ono zdolności przedstawiania. Uczucie jest czysto
subiektyw nym doznaniem niezdolnym do reprezentacji czegokolwiek
zewnętrznego. Jest ono prostym podmiotowym przeżyciem. Rozum two
rzy poznanie mające za przedmiot fakty i stosunki między niemi. Uczu
cie nie ma przedmiotu, nie jest na nic skierowane. Tym samym więc
uczucie stanowi przeciwieństwo poznania, które jest dla Hume’a zwią
zane jedynie z rozumem operującym impresjami zmysłów.
Uczucie jest traktow ane jako fakt psychofizyczny, którego w ystę
powanie każdy może w sobie zaobserwować na drodze introspekcji.
Uczucie nie podlega, dalszemu wyjaśnianiu, można go tylko doznać lub
nie.
Analizie i klasyfikacji uczuć Hume poświęcił dużą część swych roz
ważań zawartych w Traktacie. Dla problemu teorii wartościowań zna
czenie posiada jednak tylko kategoria uczucia przyjemności i uczucia
aprobaty, nimi się też tylko zajmiemy.
Rozróżnienia moralne, których źródłem jest zmysł moralny, to nic
innego jak uczucia przyjemności lub przykrości związane z ludzkimi
czynami lub charakteram i. „Cnotę wyróżnia przyjemność, występek
zaś przykrość jaką jakieś działanie, uczucie czy charakter wywołuje
w nas poprostu przez to, że je widzimy i rozważamy” 43. „Rozróżnienia
moralne zależą całkowicie od pewnych szczególnych uczuć przykrości
i przyjemności” 44.
Uczucie przyjemności lub przykrości trak tu je Hume jako uczucie
oceniające. Wiąże się ono zawsze z uczuciem aprobaty lub dezaprobaty
czy potępienia. Właściwie przyjemność i aprobata są w pewnych w y
padkach tożsame. „Nasza aprobata tkw i implicite w tej bezpośredniej
przyjemności jaką te rzeczy nam dają” 45. Stosowanie tych pojęć w w y
42 T ra k ta t, t. II, s. 141.
43 Tamże, s. 201.
44 Tamże, s. 302.
45 Tamże, s. 197.
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powiedziach Hume’a jest dość swobodne. Czasem powiada on, że apro
bata jest wywoływana przez przyjemność, że aprobujem y to, co dla
nas przyjemne. Kiedy indziej znów podkreśla, że taż sama aprobata jest
źródłem przyjemności, szczególnie gdy aprobujem y własne czyny czy
własny charakter. W innym jeszcze wypadku powiada, że aprobować,
to doznawać zadowolenia, a dezaprobować: doznawać przykrości. Bliskie
pokrewieństwo i współwystępowanie tych uczuć jest w każdym razie
rzeczą niewątpliwą, przyjemność jest jednak zapewne pojęciem szer
szym ponieważ nie każdy rodzaj przyjemności budzi aprobatę, która
jest oceną moralną, a zatem zarezerwowaną dla pewnego typu zjawisk.
„Aprobata właściwości m oralnych z największą pewnością nie jest rze
czą rozumu ani porównywania idei; wywodzi się ona całkowicie z po
czucia moralnego i z pewnych uczuć przyjemności lub odrazy, które
powstają na widok pewnych cech czy rysów charakteru” 46.
Rozróżnienia moralne dokonują się zatem w uczuciu przyjemności
i bezpośrednio z nim związanym uczuciu aprobaty. Ocena moralna jest
po prostu doznaniem aprobaty. N aturę oceny moralnej dobrze cha
rakteryzuje następujący wywód Hume’a: „Otóż wobec tego, że wyróż
niające impresje, dzięki którym poznajemy to, co dobre albo złe mo
ralnie, nie są niczym innym niż swoistymi przeżyciami przykrości
i przyjemności, przeto we wszystkich badaniach dotyczących tych roz
różnień m oralnych wystarczać będzie, gdy wskażemy czynniki, które
sprawiają, iż doznajemy zadowolenia lub niezadowolenia na widok
jakiegoś charakteru, abyśmy zrozumieli, dlaczego ten charakter jest
godny aprobaty lub dezaprobaty. Działanie, uczucie, charakter, jest
cnotliwy lub występny; dlaczego? Dlatego, że jego widok sprawia przy
jemność albo przykrość swoistego rodzaju. Wskazując więc rację, dla
której powstaje przyjemność lub przykrość wystarczająco wyjaśniam y
występek lub cnotę” 47.
Rozróżnienia moralne, których źródłem jest zmysł moralny, są więc
po prostu doznaniami aprobaty, lub ich przeciwieństwem, czyli dozna
niami potępienia, dezaprobaty. Kategoria aprobaty, podobnie jak
u Hutchesona, zajm uje tu miejsce centralne, choć inna jest jej rola
i inny związek z w artością moralną.
Przeżycie aprobaty jest niezależne od rozumu, poznanie i ocena są
czymś całkowicie odrębnym i suwerennym. „Aprobata lub potępienie [...]
nie może być dziełem rozumu, lecz jest dziełem serca; nie jest to
spekulatywna wypowiedź czy twierdzenie, lecz aktywne uczucie lub
przeżycie” 48. Rozum nie będąc zdolny do dokonywania ocen moralnych
4® Tamże, s. 309.
47 Tamże, s. 196.
48 D. Hume, A n E n q u iry Concerning th e P rin ciples o j Morals, s. 131.
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może jednak pomagać w ocenianiu dostarczając wiedzy faktycznej,
ustalając zaszłe wydarzenia i czyny. Trzeba jednak wyraźnie podkreś
lić, że rozum nie poznaje wartości, lecz opisuje fakty: ucżucia, jakie
te fakty budzą, są czymś nowym w stosunku do opisu. „Podejmując
decyzje moralne musimy znać przedtem wszystkie w arunki i związki,
umysł rozważając całość sytuacyjną odczuwa pewną nową impresję
afektu lub niesmaku, szacunku lub pogardy” 49. Poznanie jednak w ża
den sposób nie wpływa na ocenę zawartą w uczuciu aprobaty lub potę
pienia.
Ocena jest sprawą subiektywnego odczucia obserwatora. Piękno po
dobnie jak i dobro, jest subiektywnym przeżyciem podmiotu, a nie
jakością czynu lub rzeczy. „Dopóki taki obserwator się nie pojawi nie
istnieje nic oprócz pewnego kształtu o określonych w ymiarach i pro
porcjach, dopiero przez jego uczucie powstaje piękno i elegancja” 50.
Najistotniejszą jednak kwestią związaną z pojęciem aprobaty
u Hume’a jest wzajemny stosunek, jaki zachodzi między uczuciem
aprobującym, a cnotą czy dobrem moralnym, lub też mówiąc w ka
tegoriach uniwersalniejszych, wzajemny stosunek między wartościowa
niem a wartością. Czy aprobata jest przeżyciem skierowanym na wartość,
czy też fakt aprobowania konstytuuje wartość samą?
Cnotę określał Hume jako to, co daje przyjem ne uczucie aprobaty.
Cnotę wyróżnia przyjemność. „Do natury, a zatem i definicji cnoty na
leży to, że jest to jakość umysłu przyjem na dla każdego i aprobowana
przez każdego, kto ją rozważa lub obserwuje” 51. Uczucie przyjemności
powstające u obserwatora konstytuuje pewną jakość jako cnotę czyli
wartość moralną. Dobro jest uczuciem przyjemności, przeżyciem apro
baty.
Wartość jest tworzona przez uczucie, aprobowanie jest kreowaniem
wartości. Nic nie może być wartością przed i niezależnie od doznania
przyjemności. Niezwykle znamienna jest wypowiedź Hume’a, w której
porównuje on rozum i smak (smak obejmuje tu zarówno odczucie mo
ralne, jak i przeżycie piękna). Wśród Wielu różnic dzielących poznanie
i uczucie, do których Hume stale powracał i które wielokroć powtarzał,
jak np. dostarczanie praw d czy niepobudzanie do czynu, wysuwa on
tu jeszcze jedną, którą można by określić jako różnicę między kontem platywnością a twórczością. Rozum „odkrywa przedmioty jakimi
są one rzeczywiście w naturze, bez dodawania lub ujmowania czego
kolwiek”, natom iast smak „ma zdolność twórczą, złoci lub plami przed
49 Tamże, s. 131.
50 Tamże, s. 133.
51 Tamże, s. 86, przypis.
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m ioty naturalne kolorami zapożyczonymi z doznań wewnętrznych, tw o
rząc w ten sposób nowy św iat” 52. Uczucia tworzą sferę wartości.
Emocjonalna teoria ocen Hume’a utożsamia zatem wartość z jej
przeżyciem, z doznaniem przyjemności i aprobaty. Wartość zostaje
w tej koncepcji zredukowana do subiektywnego aktu wartościowania.
Nie ma różnicy między odczuwaniem wartości, a wartością odczuwaną.
Aprobowanie jakiejś cechy czyni ją wartościową. Jest to więc cał
kowite zrelatywizowanie wartości do podmiotu oceniającego. Równo
cześnie jednak Hume przeciwstawiał się wyciąganiu stąd wniosku
0 całkowitym zindywidualizowaniu ocen, o ich zupełnej dowolności
1 zależności od jednostkowych kaprysów. Był on przeświadczony o pow
szechności i jednolitości zachowań oceniających, które w ystępują w spo
łeczności ludzkiej. Świadczy o tym choćby jego rejestr cech czy dzia
łań ludzkich, które spotykają się z naszą aprobatą ze względu na ich
użyteczność, czyli związaną z nimi przyjemność. Nie szło więc Hum e’owi w jego zamierzeniach o relatywizację wartości do indywiduum;
przed indywidualizacją i skrajną dowolnością bronił on się za pomocą
tezy o powszechnej i jednolitej naturze ludzkiej. Intencją jego emocjo
nalnej teorii ocen nie było wprowadzenie zasady, że wszystko, co
nam się spodoba jest tym samym dobre (natura ludzka stanowi barierę
przeciw akceptacji pewnych zjawisk), lecz ukazanie, że wartości nie
posiadają bytu samodzielnego, że wartość nie jest niczym odrębnym
od przeżycia wartości, które jest po prostu aprobatą. „Samo doznanie
uczuciowe jest właśnie naszą aprobatą, czy podziwem. Nie idziemy
dalej, i nie dociekamy, jaka jest przyczyna tego zadowolenia. Nie
w y p r o w a d z a m y w niosku, że charakter jest cn otliw y, p on iew aż się nam
podoba [podkr. nasze — H. B.] Lecz czując, że się nam podoba w taki

właśnie sposób, czujemy faktycznie, iż jest on cnotliwy” 5S. Być w ar
tościowym to tyle samo, co dostarczyć miłych doznań. Jest to swoista
w ersja esse = percipii. W zastosowaniu do pojęcia wartości czy dobra
w ykazuje ona, że nie ma wartości poza światem ludzkich doznań, że
rzeczywistością w artości jest świat subiektywnych przeżyć emocjo
nalnych. Tę postawę redukcjonistyczną można jeszcze inaczej wyrazić,
w sposób w ierniejszy intencji Hume’a a mianowicie, że w artości nie
istnieją, są tylko ludzkie zachowania oceniające.
Aprobata ma swe korzenie w naturze ludzkiej. Co nam się podoba,
a co budzi nasz dysgust, niezadowolenie i potępienie, to zależy tylko
i wyłącznie od tego, jak jesteśmy uczuciowo uformowani jako gatunek.
Ludzka psychika jest źródłem ocen. Hume źródło utożsamia z zasadą
62 Tamże, s. 135.
63 T raktat, t. II, s. 197.
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czy racją. To, że tacy jesteśmy jest dlań również uzasadnieniem, że tak
wartościujemy. Jedyną podstawą zasadności ocen jest ich zgodność
z naturą ludzką. Dlatego też oceny nie podlegają żadnemu uzasadnie
niu, nie wymagają go, rację swą niosą zawsze ze sobą wypływ ając bez
pośrednio z natury ludzkiej. Ich racją jest ich źródło czyli budowa
naszej psychiki. Koncepcja ta stała się modelowym obrazem, ważnym
aż po dziś dzień, zasadniczego przeciwieństwa między uzasadniającą
myślą, a nieracjonalnym wartościowaniem. Nakreślenie tego przeci
wieństwa jest powodem sympatii, jaką dla Hume’a żywią pozytywiści
różnych czasów.
Porównując koncepcję Hume’a i Hutchesona odnajdujem y więc
między nimi daleko sięgające różnice. Zmysł moralny dokonujący roz
różnień dobra i zła jest u obu filozofów władzą odmienną. Aprobata,
będąca i tu i tam istotą przeżycia wartościującego, różnie jest ujmowana.
Przede wszystkim Hutcheson wyraźnie oddzielał przeżycie aprobaty
od uczucia przyjemności, u Hume’a natom iast są one niemalże utoż
samione.
Następnie, dla Hutchesona aprobata jest przeżyciem związanym
z określonym przedmiotem, tzn. występowaniem życzliwej intencji
czynu. Jest więc przeżyciem ukierunkowanym , a także mającym swą
określoną przyczynę zewnętrzną. Aprobacie odpowiada zawsze życzliwa
intencja; bez odnalezienia, poznania tej intencji niemożliwa jest sama
aprobata. Aprobata chwyta, pewne zjawisko, które samo jest od niej
niezależne. Czyn jest dobry przez swoją intencję, a nie dlatego, że go
takim ujmujemy. Dla Hume’a zaś jedyną podstawą aprobaty jest pod
miot i jego struktura psychiczna, przez co aprobowanie przekształca
się w wartość. Dla Hutchesona aprobata jest związana z intuicją,
podczas gdy dla Hum e’a jest tylko subiektywną ekspresją. Intuicjonizm
Hutchesona nie znajduje kontynuacji u Hume’a.
Wspólne natom iast w pojmowaniu aprobaty przez obu tych filo
zofów jest uznanie, że jej źródłem jest serce, a nie rozum, oraz że
zróżnicowanie moralne powstaje bezpośrednio jako proste przeżycie
emocjonalne.
Koncepcja Hume’a odgradzała m urem nie do pokonania sferę w ar
tościowania i poznania. Zmysł moralny nie jest władzą poznawczą, do
starczane przezeń oceny nie m ają żadnej funkcji inform acyjnej, są
tylko ekspresją. Określone przez emotywistów, w odróżnieniu od zna
czenia poznawczego właściwego myśli, znaczenie emotywne w yrażeń
wartościujących w swym najogólniejszym sensie filozoficznym zgodne
jest z koncepcją ocen emocjonalnych Hume’a.
Filozofia moralna Hume’a zamyka dzieje teorii zmysłu moralnego.
Zamyka je zarówno w sensie historycznym, na nim się bowiem skoń
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czył problem zmysłu moralnego, jak i w sensie logicznym, gdyż dopro
wadził on tę koncepcję do takiej skrajności, w której percepcja dobra
i samo dobro zostały zastąpione przez doznanie przyjemności.
Teoria zmysłu moralnego zapoczątkowała w filozofii nowożytnej
refleksję nad natu rą aktu wartościującego oraz nad charakterem odpo
wiadającej mu wartości. Koncepcja ta podkreślała odmienność i spe
cyfikę przeżycia leżącego u podstaw ocen moralnych. Zwróceniu szcze
gólnej uwagi na problem wartościowania i uczynieniu go przedmiotem
specjalnych rozważań towarzyszyło oderwanie ocen od rozumu i re
fleksji i powiązanie ich ze sferą uczuć. Zmysł m oralny uznano za
specjalną zdolność psychiczną w arunkującą możliwość dokonywania
ocen moralnych, a. aprobatę i dezaprobatę za przeżycia, w których doko
nuje się wartościowanie. Wyróżnienie oddzielnej zdolności psychicznej
będącej źródłem ocen oraz uznanie emocji za przeżycia wartościujące
stanowi zasadniczy rys wszystkich koncepcji używających kategorii
zmysłu moralnego.
Równocześnie jednak koncepcje posługujące się pojęciem „zmysł
m oralny” oraz traktujące wartościowanie jako bezpośrednie przeżycie
emocjonalne znacznie różniły się między sobą. Jak wskazuje przepro
wadzona powyżej analiza konkretnych tekstów Shaftesbury’ego, Hutchesona i Hume’a trudno jest właściwie mówić o jednolitej teorii zmysłu
moralnego. Trzej filozofowie używający term inu „zmysł m oralny” róż
nią się dość istotnie w pojmowaniu charakteru i sposobu funkcjonowa
nia tej zdolności. Tak więc, nie w szczegółowych interpretacjach zdol
ności moralnej trzeba szukać podstaw do łączenia ich nazwisk, lecz
w ogólnym właściwym im wszystkim dążeniu do wyróżnienia przeżyć
i aktów w artościujących spośród innych funkcji psychiki, poprzez uka
zanie ich emocjonalnego, a nie rozumowego charakteru. Oprócz tak
ogólnej charakterystyki trudno byłoby chyba wskazać inne momenty
wspólne koncepcjom autorów odwołujących się do pojęcia zmysłu
moralnego.
W yróżniając jako istotną cechę teorii zmysłu moralnego ugrunto
wanie ocen m oralnych na uczuciach, czy też mówiąc szerzej, uznanie
emocjonalnej natury wartościowań, trzeba jednak zarazem pamiętać
o niejednolitym sposobie rozumienia natu ry uczucia.
W rozwoju teorii zmysłu moralnego zarysowały się dwa zasadnicze
sposoby rozumienia uczuć jako psychicznych aktów wartościujących.
Jedna koncepcja traktow ała uczucie jako intuicyjne poznanie dobra.
Uczucie jest wedle niej percepcją moralną skierowaną na życzliwą
intencję czynu, jest przeżyciem, którem u odpowiada przedmiot odeń
niezależny. Dobro moralne jest przez uczucie rozpoznawane, a nie
konstytuowane. Koncepcja druga, hum e’owska, ujmowała uczucie jako
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subiektywne przeżycie niepoznawcze, które nie jest skierowane na
niezależne odeń dobro moralne, lecz samo jest nim, bowiem nie ma
innego dobra niż nasze doznanie przyjemności. Wątek intuicjonistyczny,
występujący u Shaftesbury’ego i Hutchesona, u Hume’a został całko
wicie przezwyciężony. Samo odwołanie się do uczuć nie oznaczało
zatem jeszcze jednolitego rozwiązania zasadniczych problemów zwią
zanych z kwestią wartości i wartościowania, zależnie bowiem od in ter
pretacji funkcji uczucia kształtował się odmienny sposób rozumienia
istoty wartości i charakteru wartościowania.
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THE CONCEPT OF MORAL SENSE
Summary
The article offers an analysis of the theory of moral sense as conceived in
the writings of Shaftesbury, Hutcheson and Hume. This analysis is focused on
a particular aspect of the doctrine: the peculiar kind of the perception of Good.
The distinction of m oral experience as a special category of perceptions results
from an introduction — besides experience and reason — of a third cognitive
faculty: the moral sense conceived as a source of the emotional knowledge of
Good. In the philosophical systems of the above mentioned authors, feelings,
besides being internal sensations, are directed intentionally towards external
objects and have a cognitive meaning.
The philosophy of moral sense is qualified by the author as a version of
the emotional intuitionism. This interpretation, she says, cannot, however, be
applied to the views of Hume who was by no means an intuitionis't: he identified
the valuation w ith internal approval and, in consequence, denied its cognitive
function. Thus, the very evolution of the philosophy of moral sense shows two
fundam ental ways of conceiving feelings as experience of valuation. The first
theory considered emotions as an intuitive knowledge of Good: they are simply
perceptions of benevolent intention of an act, they consist of a peculiar experience
having its own external object; thus, the moral Good is not constituted or
constructed, it is simply distinguished by feelings. Hume’s idea, on the other
hand, is based on the conviction that emotion is an internal, subjective sensation
of a non-cognitive nature: it does not aim at an external, objective Good, it
is the Good in itself; in fact, there is no Good outside our own sensation of
pleasure.
Intuitionism of Shaftesbury and Hutcheson was rejected by Hume.

