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Przedmowa

Bunt, prostomyślność, niezależność

Friedrich Nietzsche — jeden z najbardziej znanych i zarazem

najbardziej kontrowersyjnych myślicieli nowożytnej Europy. Bu-

rzyciel mitów, moralny buntownik, bezwzględny krytyk kultury

mieszczańskiej, zdeklarowany antychrześcijanin, piewca śmierci

Boga; jednocześnie — człowiek radosny, mimo fizycznych dolegli-

wości pełen witalnej energii, przekonany o historycznej ważności

powierzonej mu przez los misji. Obok niego — Józef Bańka; po-

stać znana dziś zapewne tylko koneserom i specjalistom, choć

ma na swym koncie ponad 60 opublikowanych książek. Po-

cząwszy od pracy doktorskiej, poświęconej poglądom filozoficz-

no-społecznym Michała Wiszniewskiego (wydanej w Warszawie

w 1967 roku), aż po dziś dzień niestrudzenie tropi sens egzysten-

cji, analizując przeszłość (od greckiej starożytności po wiek dzie-

więtnasty), teraźniejszość i przyszłość (w polemice z wielkimi fu-

turologami, jak Alvin Toffler czy Jean Fourastié) w poszukiwaniu

wzorców życiowej mądrości.

Z pewnością tych dwóch tytanów ducha, niestrudzonych

w upartym poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich aż do bólu

pytania, więcej dzieli, niż łączy; choćby fakt, że (jak na razie) tylko

jeden z nich zyskał sławę; co prawda, spóźnioną, gdyż pogrążony

w paraliżu umysłu, nie mógł już zdać sobie sprawy, jak ważną dla
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Europy przełomu wieków stał się postacią; co prawda, nieco

dwuznaczną, bo zabarwioną podejrzeniami o niejedną ze słabo-

ści, co nie przystoją ikonie neoromantycznej kultury; zawsze jed-

nak — sławę. Ale świat rządzi się swoistymi prawami i (jak zauwa-

żył już Benedykt Spinoza) nie wszystko, co sławne, musi być

koniecznie wartościowe, a nie wszystko, co mądre i godne głęb-

szej refleksji, musi zyskać poklask i powszechne uznanie. Jeśli

więc dociekliwy czytelnik zauważy, że dwóch pisarzy tak z pozoru

kosmicznie odległych, jak wielki Nietzsche i zaledwie dostrzegany

Bańka, łączy głęboka i intymna więź intelektualna, powinien się

tym odkryciem ze wszystkimi podzielić.

Takim dociekliwym czytelnikiem okazał się Sławomir Letkie-

wicz. Należy on do tych odbiorców dzieł filozoficznych, jakich każ-

dy twórca systemu poglądów winien sobie najbardziej życzyć:

jest czytelnikiem bezinteresownym, sięgającym po klasykę filozo-

ficzną z czystego amatorstwa, z czystej radości obcowania z doj-

rzałymi przejawami ludzkiej mądrości; życzliwym, ale uważnym,

spostrzegawczym, krytycznym i twórczym. Nie daje się wodzić za

nos, nie pozwala się uwieść pięknie brzmiącym frazesom, lecz

podąża w głąb, szuka prawdy, współmyśląc z autorem i sa-

modzielnie odpowiadając sobie na pytania wypływające z jego

własnej, dążącej do zaspokojenia, ciekawości. Czytając, napisał;

a to, co napisał, warte jest rekomendacji.

Celem rozmyślań, którymi dzieli się z czytelnikiem Sławomir

Letkiewicz, było naszkicowanie pewnego modelu etyki niezależ-

nej. Oczywiście, nie pierwsza to próba i na pewno nie ostatnia;

jednak cechą poszukiwań etycznych jest — dziś przynajmniej —

to, że coraz trudniej nam się zadowolić gotowymi rozwiązaniami.

Uważamy, i zapewne słusznie, że stać nas na własne, autorskie

projekty rozwiązań etycznych, których stosowanie w życiu da

nam przywilej samodzielnego decydowania o swoich wyborach,

a jednocześnie solidny kompas, ułatwiający orientację na krętych

i zawiłych ścieżkach życia. Jednakże człowiek mądry nie będzie

budował własnych przekonań etycznych na samej tylko negacji za-

stanych wzorców — taka polityka dawałaby niewielką gwarancję

sukcesu. Wszyscy ludzie z natury swej pragną wiedzieć, jak za-

uważył Arystoteles, a wiedza powinna się opierać na jak naj-

staranniej dobranym fundamencie. Tym zaś fundamentem, do
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którego zdecydował się sięgnąć Sławomir Letkiewicz, jest całe

bogactwo przemyśleń na temat źródeł i zasad moralności, jakie

można znaleźć w twórczości Friedricha Nietzschego i Józefa

Bańki.

Czym jest etyka niezależna? Najbardziej znanym w Polsce

przedstawicielem tego nurtu rozważań pozostanie pewnie już na

zawsze Tadeusz Kotarbiński, autor Medytacji o życiu godziwym

i wielu innych poświęconych tej tematyce prac. Wielu interpreta-

torów twórczości Kotarbińskiego kruszyło kopie o to, jak należy

rozumieć postulat niezależności jego etyki. Pisano o tym sporo,

lecz niekoniecznie zawsze i tylko mądrze. Sławomir Letkiewicz —

i trudno go za to nie pochwalić — stanął na stanowisku, że w kon-

cepcji Kotarbińskiego chodzi przede wszystkim o ustanowienie

w pełni autonomicznej roli własnego, indywidualnego ludzkiego

sumienia. Świadczy o tym wypowiedź samego klasyka etyki nie-

zależnej, który napisał, że w sytuacji wyboru moralnego po roz-

ważeniu wszystkich okoliczności towarzyszących podejmowaniu

decyzji „trzeba wrócić do własnego sumienia po odpowiedź”,

gdyż to sumienie „jest dla każdego sędzią nad sędziami. Ono wy-

daje w każdej sprawie moralnej sąd surowy, bezwzględny, osta-

teczny”. Może więc warto w tym miejscu przypomnieć prostą

prawdę, o której wielu gorliwych wyznawców etyki niezależnej

wydaje się nie pamiętać, że „niezależność” ocen i decyzji moral-

nych, rozumiana jako „niezależność od” — na przykład od Ko-

ścioła czy od doktryny wiary chrześcijańskiej — nazbyt łatwo

przekształca się w strategię robienia na złość, to znaczy postępo-

wania dokładnie odwrotnie, niż głosi doktryna, stając się wówczas

jeszcze bardziej niedorzeczną, gdyż postawioną na głowie, zależ-

nością à rebours. Interpretacja Sławomira Letkiewicza ety-

ki niezależnej z łatwością wznosi się ponad tego rodzaju uprosz-

czenia.

Jeśli chcemy maksymalnie bezstronnie (a więc niezależnie!)

zrekonstruować i ocenić poglądy etyczne Nietzschego i Bańki,

winniśmy zapewne pamiętać, iż uznanie konieczności powrotu do

źródeł i istoty moralności oraz związanej z tym osobowej odpo-

wiedzialności nie może się ograniczać wyłącznie do odpowiedzial-

ności przed sobą samym i za siebie samego; chociażby dlatego,

że zarówno w pojęciu osoby, jak i w pojęciu odpowiedzialności za-
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warte jest analityczne odniesienie do wspólnoty ludzi dobrej woli,

tworzonej przez wszystkich tych, którzy dobrowolnie pragną pod-

porządkować się źródłowym — lecz nie tylko ze źródła własnej,

jednostkowej indywidualności płynącym — nakazom moralnym.

Odnaleźć swoją własną drogę: między egoistycznie pojętym

własnym interesem a (nie zawsze trafnie przez nas pojmowanym

i odczytywanym) dobrem wspólnym; między wygodą mechanicz-

nego stosowania gotowych recept a wysiłkiem twórczego roz-

wiązywania dylematów moralnych; między buntem przeciwko na-

rzucanym z zewnątrz normom oraz wzorcom zachowań

a niepewnością i chaosem indywidualnych poszukiwań „bez do-

gmatu” — oto cele i zadania, którym winna sprostać własna, doj-

rzała refleksja etyczna. W tym kierunku zmierzają ambitne, sa-

modzielne i miejscami autentycznie odkrywcze poszukiwania

Sławomira Letkiewicza. Napięcie i dynamika zmagań o odnalezie-

nie zadowalających odpowiedzi na pytania, które wyrastają z sa-

mego środka dramatu ludzkiej egzystencji, przeżywanej tu i te-

raz, w pełni autentycznie, nadają lekturze niepowtarzalny walor.

Tę książkę warto przeczytać.

Krzysztof Wieczorek



Wstęp

Codzienne życie i praca lekarza często stawiały mnie w sytua-

cjach, w których należało dokonać wyboru. Decyzje dotyczyły po-

staw etyczno-moralnych. Zawsze stawałem w obliczu problemu,

jakiego dokonać wyboru, aby moje zachowanie zasługiwało na

szacunek otoczenia. Ważna była samoocena tego, co zrobiłem.

Starałem się wówczas kierować własnym sumieniem. Można

stwierdzić, że opierałem się na moim instynkcie moralnym.

Z czasem pojawiły się refleksje, jaka była ewolucja myśli etycz-

nej, a co za tym idzie — jak kształtowały się poglądy w zakresie

postaw moralnych w ciągu wieków. Lekarz szczególnie narażony

jest na krytyczną ocenę w kwestiach etyczno-moralnych. Prawie

dwudziestoletnia praktyka lekarska zaowocowała głębokim do-

świadczeniem tym zakresie.

Etyka, jako nauka o normach i wartościach, jest mi bliska ze

względu na jej połączenie z wykonywanym przeze mnie zawodem

lekarza. Tak jak anatomia, chirurgia, choroby wewnętrzne, psy-

chiatria, tak etyka stała się nierozłączną składową medycyny.

Będąc praktykującym urologiem, podjąłem się trudnego zadania

przeniknięcia tajemnic etyki, nauki uprawianej od wielu stuleci.

Efektem kilku lat ciężkiej pracy, studiów historii filozofii i samej

filozofii, literatury z zakresu etyki, udziału w konferencjach nauko-

wych, spotkań z czołowymi polskimi filozofami oraz etykami jest

moja druga praca doktorska — tym razem z filozofii (pierwsza

z zakresu urologii). Dysertacja ta o tytule: Etyka buntu Frydery-
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ka Nietzschego a etyka prostomyślności została wyróżniona

przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

i przeznaczona w całości do druku jako pozycja książkowa. Na

podstawie dysertacji powstała książka, którą adresuję do wszyst-

kich tych, którzy chcą w swym życiu stać się Nietzscheańskimi

ludźmi dostojnymi bądź ludźmi prostomyślnymi Józefa Bańki.

Dziękuję za okazaną pomoc i życzliwość promotorowi Panu

prof. zw. dr. hab. Józefowi Bańce. Recenzentom w osobach Pana

prof. zw. dr. hab. Józefa Szmyda i prof. dr. hab. Krzysztofa Wie-

czorka dziękuję za wnikliwą lekturę i trafne uwagi, które pod-

niosły wartość mojej pracy.

Winien jestem również wdzięczność Panu Profesorowi Wie-

czorkowi, który wyraził zgodę na to, by część Jego recenzji mojej

dysertacji umieścić w edycji jako Przedmowę.

Wszystkim życzliwym osobom, które zaangażowały się, aby

książka mogła być wydana, serdecznie dziękuję. Ogromną rolę

odegrały tu dwie osoby, które nie szczędziły trudu w niesieniu po-

mocy. W okresie tworzenia pracy był to dr n. hum. (filozofia)

Grzegorz Mitrowski, a przed wydaniem książki Pan prof. zw. dr

hab. Marek Piechota, który dokonał korekty wydawniczej tekstu.

Dziękuję również Panu Zdzisławowi Wrześniakowi za trud włożony

w nadanie pracy ostatecznej wersji.



Wprowadzenie

Fenomen renesansu filozofii Friedricha Nietzschego jednych

cieszy, drugich przeraża. Dotyczy to zarówno opinii wypowiada-

nych zaraz po śmierci Nietzschego, jak i współczesnych komen-

tarzy i interpretacji. „Reakcją uczonych, którzy uznali poglądy

Nietzschego za afront, były rezerwa i żelazne milczenie”1. Z jed-

nej strony Jurgen Habermas twierdził, że „Nietzsche nie ma już

w sobie nic interesującego”2. Z kolei Danto Arthur Coleman wyra-

ził taką opinię na temat twórczości Nietzschego: „[...] nigdy nie

znajduję u niego rzeczy, w oparciu o które można by żyć”3. Z dru-

giej jednak strony Krzysztof Wieczorek wydał pracę na temat my-

śli Nietzschego pod znamiennym tytułem Wieczne powroty Fry-

deryka Nietzschego4. Richard Frank Krummel zauważył, że nie

sposób prawie znaleźć artykułu, w którym nie napotkałoby się na-

zwiska Nietzschego”5. Już w 1900 roku ukazał się w Kijowie

13

1 I. F r e n z e l: Nietzsche. Przekł. J. D z i u b i ń s k i. Wrocław 1994, s. 53.
2 J. H a b e r m a s: Nietzsche: Erkenntnistheorische Schriften. In: Arbeit,

Erkenntnis, Fortschrift. Aufsatze 1954—1970. Frankfurt 1970, s. 356.
3 A. D a n t o: A Conversation with Arthur Danto. Conference. „A Journal

of Philosophy and Theory”. Cytat za: Z. K a ź m i e r c z a k: Friedrich Nie-

tzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście feno-

menologii Gerardusa van der Leeuwa. Kraków 2000, s. 492.
4 K. W i e c z o r e k: Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego. Katowice

1998.
5 R.F. K r u m m e l: Nietzsche und der deutsche Geist. Berlin 1974—1983,

s. 108.



pierwszy książkowy polski przekład tekstu Nietzschego6. Sta-

nisław Przybyszewski porównywał geniusz Nietzschego do geniu-

szu Fryderyka Chopina7. Ewa Bieńkowska zestawiła z sobą bio-

grafię Nietzschego i Cypriana Kamila Norwida8. Lew Szestow

szukał podobieństw myśli między Nietzschem i Fiodorem Do-

stojewskim9. Natomiast Tadeusz Sławek odnalazł bliskość myśli

Nietzschego i Wiliama Blake’a10. Wobec tak różnorodnych opinii

można — za Lucem Ferrym i Alainem Renautem — zapytać, „dla-

czego nie jesteśmy nietzscheanistami?”11. A może — wręcz prze-

ciwnie — dlaczego nimi jesteśmy? Czy można odnaleźć idee

Nietzschego w jednej z oryginalniejszych współczesnych propozy-

cji etycznych, a mianowicie w Józefa Bańki etyce prostomyślno-

ści?

Wydaje się, że twórczość Nietzschego jest spełnieniem jego

obietnic, kiedy mawiał o sobie, że nie jest filozofem, lecz dynami-

tem. „Przysięgam — pisał w liście do Paula Deussena — że mam

dość siły, by odmienić rachubę czasu. Wszystko, co dziś stoi,

upadnie, jestem raczej dynamitem niż człowiekiem”12. Dynami-

tem, który, jeśli nie będzie panaceum na kryzys kultury europej-

skiej, to stanie się tym, który doprowadzi do jej ostatecznej „de-

kadencji ras”13. Wydaje się, że w podobnym duchu wypowiada

się Bańka w swej eutyfronice, przedstawiając diagnozę i środki

terapeutyczne „przeciw szokowi przyszłości”.

Słowo „dekadencja” wywodzi się ze średniowiecznej łaciny

i oznacza rozkład wartości kulturalnych lub społecznych. W kon-

cepcji Nietzschego jest to okres historii, w którym wartości

14

6 T. W e i s s: Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwem polskim lat 1890—

1914. Kraków 1961.
7 B. B a r a n: Postnietzsche. Kraków 1997, s. 109.
8 E. B i e ń k o w s k a: Dwie twarze losu. Nietzsche — Norwid. Warszawa

1975.
9 L. S z e s t o w: Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Przekł.

C. W o d z i ń s k i. Warszawa 1987.
10 T. S ł a w e k: Człowiek radosny. Blake — Nietzsche. Katowice 1994.
11 Why We Are Not Nietzscheans. Transl. R. de L o a i z a. Eds. L. F e r r y,

A. R e n a u t. Chicago 1997.
12 F. N i e t z s c h e: Listy. Przekł. B. B a r a n. Kraków 1994, s. 382.
13 F. N i e t z s c h e: Pisma pozostałe 1876—1889. Przekł. B. B a r a n. Kra-

ków 1994, s. 260.



„rasy” ludzi słabych ulegają wypieraniu przez wartości „rasy” lu-

dzi mocnych. Hipokryzja, która cechuje niewolników, stanowi

swoistą nić łączącą filozofię autora Tako rzecze Zaratustra...

i Bańki koncepcję łżeczłowieka14. W okresie dekadencji obniża się

wola mocy15, podobnie jak i w okresie zagrożeń rozwojem cywili-

zacyjnym następuje przerost czynnika fronetycznego nad czynni-

kiem tymicznym, co prowadzi do zagubienia „zasady antropicz-

nej”16. W takiej sytuacji — zdaniem autora Wiedzy radosnej... —

„we wszystkim liczą się jedynie stopnie wyższe”17, albo też — jak

określi je Bańka — „wartości zimne”18.

Kodeks wartości ludzi słabych Nietzsche utożsamia z postawą

apollińską, w której ramach człowiek staje się anonimowym

przedstawicielem gatunku. Autor Tako rzecze Zaratustra... prze-

ciwstawia się narastającemu w kulturze egalitaryzmowi i kosmo-

polityzmowi. „Egalitaryzm” (z francuskiego egalitaire) oznacza

zrównanie ludzi z sobą pod względem praw i warunków życio-

wych. „Kosmopolityzm” zaś to termin pochodzący z greki, ozna-

czający postawę społeczno-polityczną i ideologiczną opartą na

założeniu, że ojczyzną człowieka jest cały świat. Postawa ta ce-

chuje się biernym, a nawet pogardliwym stosunkiem do kultury,

tradycji oraz często istotnych interesów narodu własnego i innych

narodów, co sprzeczne jest z postawą internacjonalisty. Źródeł

tych postaw ideowych doszukuje się Nietzsche w zasadach etyki

chrześcijańskiej. Etyka ta nastawiona jest na kwestie regulujące

zasady odnoszenia się do siebie członków grupy, a funkcjonujące

w jej ramach normy stawiają sobie za cel samozachowanie danej

15

14 J. B a ń k a: Rap metafizyczny, czyli Odezwa wariata z Opatowa do

reszty szaleńców, rozpisane na dwanaście spotkań z małą i wielką publiczno-

ścią obwiesiów i obieżyświatów. Ułożył i objaśnieniami w postaci postyll opa-

trzył ... Katowice 1999, s. 166 i nast.
15 F. N i e t z s c h e: Antychryst. Przemiany wszystkich wartości. Przedmo-

wa i księga pierwsza: Próba krytyki chrześcijaństwa. Przekł. L. S t a f f. War-

szawa 1907, s. 49—50.
16 J. B a ń k a: Antropologia różniczkowa, czyli recentywizm jako źródło

etyki prostomyślności. W: Etyka prostomyślności a tradycje kultury. Red.

J. B a ń k a. Katowice 1986.
17 G. D e l e u z e: Nietzsche i filozofia. Przekł. B. B a n a s i a k. Warszawa

1993, s. 12 i nast.
18 J. B a ń k a: Cywilizacja — obawy i nadzieje. Warszawa 1979, s. 15.



grupy. Dlatego nie można — z tej perspektywy — mówić o moral-

ności jednostki poza grupą. Ta sama jednostka, zajmująca okre-

śloną postawę w ramach jednej kultury i grupy religijnej, może

być oceniana pozytywnie przez tę grupę, a takie samo zachowa-

nie w obrębie innej grupy będzie waloryzowane negatywnie19.

„[...] Religia nie ma jednego sensu, skoro służy kolejno wielora-

kim siłom”20. Z tego powodu Nietzsche „przeciwstawia [...] tra-

giczną wizję świata dwu innym wizjom: dialektycznej i chrześci-

jańskiej”21. Jednostka postępuje moralnie tylko wtedy, kiedy jej

zachowania są oparte na identyfikacji z normami, sankcjonu-

jącymi i wspierającymi przetrwanie grupy. Dlatego też kryzysy

aksjologiczne dotyczą nie tyle kryzysów moralności wyznacza-

jących postawy amoralne, ile zmian zasad konstytuujących po-

szczególne grupy. Takie traktowanie wartości etycznych uspra-

wiedliwia relatywizm aksjologiczny — zarówno „przestrzenny”,

czyli dotyczący współistniejących kultur, jak i „czasowy”, a więc

ewolucyjne, czy nawet rewolucyjne zmiany kodeksów. W podob-

nym duchu wypowiada się Bańka, z tą jednak różnicą, że owych

zagrożeń upatruje w niekontrolowanym rozwoju techniki22.

Filozoficzne opracowanie relatywizmu historycznego przedsta-

wił Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pokazując proces i stopnie

kształtowania się grupy — w jego terminologii — „ducha obiek-

tywnego”. Wartości mają formę moralnych, prawnych, są wresz-

cie legitymizowane przez państwo, które zdefiniowane zostało

jako kompleks narzędzi przymusu socjalizacji, czyli uspołecznie-

nia jednostki. Właśnie przeciwko takiemu potraktowaniu moralno-

ści wystąpił Nietzsche, wspierając się na greckich koncepcjach

etycznych, w szczególności zaś — na Sokratejskiej teorii „daimo-

niona”. Daimonion z greki to istota boska, duch opiekuńczy,

według Sokratesa wewnętrzny głos ostrzegawczy pochodzenia bo-

skiego, powstrzymujący człowieka od popełnienia zła.
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19 F. N i e t z s c h e: Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa.

Przekł. G. S o w i ń s k i. Kraków 1996.
20 G. D e l e u z e: Nietzsche i filozofia..., s. 9.
21 Ibidem, s. 15.
22 Zob. m.in.: J. B a ń k a: Główne zasady etyki prostomyślności. Poznań

2000; A. D u r a: Obecność normy prostomyślności w etyce chrześcijańskiej.

Katowice 2000, s. 28—44.
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W literaturze etycznej i religijnej głos ten określony został mia-

nem sumienia23. Sam Nietzsche używa terminu „instynkt moral-

ny”, Bańka zaś — kategorii „poręczenia moralnego”. Obaj prze-

ciwstawiają się koncepcji daimoniona, która bliska jest temu, co

Nietzsche określa mianem instynktu stadnego, charakteryzujące-

go postawę apollińską. Dlatego można przyjąć, że rozumienie

propozycji Nietzschego wymaga odniesienia, podkreślmy: odnie-

sienia negatywnego, do klasycznych teorii etycznych, do filozofii

Hegla, a przede wszystkim do krytykowanej moralności chrześci-

jańskiej. Nietzschego propozycje „przewartościowania wartości”

traktuje się w literaturze filozoficznej jako narodziny tak zwanego

nurtu etyki niezależnej. Prowadzona przez Nietzschego i Bańkę

krytyka zastanego stanu rozwoju kultury i cywilizacji pozwala zali-

czyć obie doktryny do nurtu „etyki niezależnej”.

Termin „etyka niezależna” wprowadził Tadeusz Kotarbiński

w swej etyce sumienia „spolegliwego opiekuna”24. Jan Choroszy

w monografii Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego pisze

na temat tej propozycji: „Nie chcemy bynajmniej powiedzieć, że

analizy sumienia czy ocen etycznych Kotarbińskiego są w pełni

zadowalające, tym bardziej że rozwiązał on wreszcie problem mo-

ralny, który nie przestaje nurtować wielkich myślicieli. Niemniej

trzeba przyznać, że można znaleźć u Kotarbińskiego pewne wy-

tyczne, które zasługują na to, by stały się przedmiotem dalszych

poszukiwań. Etyka Kotarbińskiego zwiera myśli, które mogą się

przyczynić do stworzenia etyki jako nauki autonomicznej, etyki,

która byłaby uznana i postrzegana przez wszystkich, niezależnie

od takich czy innych przekonań religijnych”25.

Wydaje się, że właśnie w takim duchu autor Tako rzecze Zara-

tustra..., jak też twórca Rapu metafizycznego..., zgodnie z nie-

mal powszechnie panującą opinią badaczy ich twórczości, skupili

się głównie na wykazaniu autonomii zasad etycznych wobec

aksjologii chrześcijańskiej. Postulaty etyki niezależnej dotyczą

jednak nie tylko swoistej opozycji wobec religii, ale także filozofii,

18

23 A. D u r a: Obecność normy prostomyślności..., s. 265—284.
24 T. K o t a r b i ń s k i: Pisma etyczne. Wrocław—Warszawa—Kraków 1987.
25 J. C h o r o s z y: Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. Lublin

1997, s. 27.



nauki czy innych składowych konstytuujących kulturę. Z tej też

perspektywy należy rozpatrywać koncepcję etyczną, która, po-

dobnie do Nietzscheańskiego przewartościowania wartości,

spełnia Bańki postulat powrotu do prostomyślności. Również ten

autor kieruje myśli ku idei swoistego natywizmu aksjologicznego,

jako źródła zachowań moralnych człowieka.

Można zaryzykować tezę, że intelektualizm etyczny Sokratesa

od moralności chrześcijańskiej różni właśnie źródło, czy też arche

pochodzenia norm moralnych. W pierwszym wypadku mówimy

o sumieniu jako takowym arche, w drugim zaś — o wstydzie

(patrz: Księga Genesis, 2, 23). Z perspektywy pierwszej doktryny

człowiek przestrzega norm moralnych ze względu na to, że bądź

nie wyobraża sobie przekroczenia owych norm, bądź też ze

względu na zasadę, że „nie wypada” tych norm przekraczać.

W drugim wypadku nieprzekraczanie owych norm jest uwarunko-

wane wstydem resp. negatywną oceną publiczną. Można wręcz

powiedzieć, że człowiek cnotliwy w filozofii Sokratesa odda znale-

ziony na ulicy portfel dlatego, że do niego nie należy. Z kolei

w drugim wypadku odda znaleziony portfel tylko dlatego, że inni

patrzą mu na ręce. Komentując postawę drugiego typu, można

stwierdzić, że człowiek jest moralny w zależności od czasu, miej-

sca, okoliczności związanych z rozwojem cywilizacyjnym i kulturo-

wym. W ten sposób żądanie absolutyzmu aksjologicznego zna-

lazło swą odpowiedź w relatywizmie usprawiedliwianym przez

kulturoznawstwo i religioznawstwo.

Tak postawiony cel pracy narzuca jej strukturę. Praca została

podzielona na dziewięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym, zaty-

tułowanym Dziwne powroty Nietzschego, zająłem się trudnościa-

mi pojawiającymi się w trakcie badań jego twórczości. Chodzi tu

przede wszystkim o próby systematyzacji myśli autora Tako rze-

cze Zaratustra..., które prowadzą do skrajnych i przeciwstaw-

nych sobie interpretacji i odwołań. Odniosłem się do dyskuto-

wanych w literaturze kwestii związku poglądów z biografią,

„polskości” Nietzschego oraz do sporów o związek jego doktryny

z ideologią faszystowską. Ważne zagadnienie, którego omówienia

się podjąłem, to problemy związane z systematyzacją myśli,

przekładające się na różne propozycje periodyzacji jego dzieł. Za-

proponowałem podział na dwa okresy: do i od powstania Wiedzy
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radosnej..., ze względu na zasadniczą zmianę poglądów Nietz-

schego. Przyjęta w pracy dyrektywa badań zmierza do odnalezie-

nia idei, która pozwala na spójne i systematyczne traktowanie

jego aforystycznych w formie wypowiedzi. Ideą tą jest „wola

mocy”, z którą związane są kwestie indywidualnej odpowiedzial-

ności, będącej treścią etyki dostojeństwa.

W drugim rozdziale przedstawiłem podstawowe założenia, tezy

i ich konsekwencje dla zachowań praktycznych człowieka, charak-

terystyczne dla koncepcji antycznych. Szczególnie istotna na tym

tle jest doktryna Sokratesa, uważanego za ojca antropologii i ety-

ki. Sokrates już w opinii Arystotelesa został uznany za tego, który

przeniósł ciężar rozważań filozoficznych z przyrody na człowieka.

Sokrates, mimo że jest uczniem sofistów, ostro przeciwstawia się

głoszonemu przez nich relatywizmowi aksjologicznemu. Zgadza

się z dokonanym przez sofistów wyróżnieniem człowieka jako ja-

kościowo różnego od pozostałych elementów uniwersum. Sokra-

tes podziela opinię sofistów, iż arche, której szukali hilozoiści, nie

określa zachowania się człowieka, jednak jego zdaniem, nie ozna-

cza to, że człowiek nie podlega jakiejś arche. Hilozoiści, poszu-

kując źródła i zasady życia w tak zwanych żywiołach (woda, po-

wietrze, ogień, ziemia), sądzili, że wszystko, co istnieje, jest

ożywioną (zoe) materią (hyle). Sofista Protagoras uważał, że to

człowiek jest zasadą, która mierzy rzeczy jako istniejące lub nie-

istniejące, jak to wyraża słynna teza, znana w wersji łacińskiej,

o homo mensura. To prawda, że człowiek nie podlega arche wy-

znaczającej granice i miejsce rzeczom. Zasada rządząca rzeczami

określa je z zewnątrz, „każąc” im robić to, co dla nich właściwe.

Natomiast arche człowieka tkwi w jego wnętrzu jako daimonion,

który mówi mu, czego czynić nie powinien. Tak pojęta arche jest

dla człowieka źródłem wartości moralnych, które nie zależą od

aktualnie obowiązujących i dominujących norm społecznych.

Człowiekiem moralnym zatem nie jest ten, kto przestrzega warto-

ści konstytuujących grupę i identyfikuje się z nimi, ale ten, kto

pozostaje w zgodzie ze swoim daimonionem. Intelektualizm

etyczny sformułowany przez Sokratesa, a w istocie dominujący

w koncepcjach etycznych antyku zawiera utożsamienie „błędu

moralnego” z błędem popełnionym w obszarze teorii poznania.

Przyczyną „grzechu” bowiem, jeśli można o takim mówić w ra-
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mach tej koncepcji, jest niewiedza. Dlatego też wiedza jest naj-

wyższą cnotą, a jej zdobycie pozwala człowiekowi kroczyć bez-

błędnie przez życie. Należy w tym miejscu podkreślić, że wiedza

nie dotyczy odkrywania naturalnych praw rządzących światem

ani norm funkcjonujących w danej grupie społecznej. Wiedza jest

w odniesieniu do człowieka efektem poznania samego siebie

i tkwiących w człowieku norm etycznych, które są oparte na war-

tościach absolutnych, a ich przestrzeganie jest nagradzane zgod-

nie z autoteliczną aksjologią. Mówiąc inaczej, nagrodą za moralne

postępowanie jest bycie człowiekiem cnotliwym, o czym dowia-

duje się on wtedy, kiedy nie odzywa się jego daimonion. Jedność

episteme i ethos, jak teorii i praktyki, wyraża się nie w głoszeniu

moralitetów, lecz w postawie manifestującej rozpoznane w sobie

wartości. Z tej perspektywy można lepiej zrozumieć oskarżenie

Sokratesa o to, że nie przestrzegał obowiązujących w Atenach

praw życia społecznego, oraz o jego postawę w czasie proce-

su, wreszcie o powód podjęcia decyzji o wypiciu cykuty. Przeko-

nanie o jedności teorii i praktyki skłoniło go do poświęcenia war-

tości, jaką jest życie, w imię wartości moralnych. Tę właśnie

postawę Sokratesa krytykował Nietzsche, dla którego życie miało

wartość bezwzględną i autoteliczną. W podobnym duchu, choć

nie w aż tak radykalny sposób odnosi się do postaci Sokratesa

i jego poglądów Bańka.

Krytycy Sokratesa intelektualizmu etycznego podkreślali jego

słabość tkwiącą w tym, że poznanie nie jest gwarantem moralnych

zachowań człowieka, czyli że wbrew wiedzy zawierającej ograni-

czenia wolności dąży on do ich przekraczania. Koncepcję opartą

na takim założeniu odnaleźli filozofowie w Starym Testamencie.

Przedstawienie zarysu i ram chrześcijańskiej doktryny etycznej

stało się treścią trzeciego rozdziału pracy. Doktryna ta opiera się

na koncepcji grzechu, a więc winy człowieka, który pomimo wie-

dzy na temat ograniczeń wolności, czyli zakazu wydanego przez

Prawodawcę, przekracza je. Opis zawarty w Księdze Genesis

(2, 15) głosi, że Bóg stworzył dla człowieka ogród rajski, czyli

krainę szczęśliwości, w której mógł on zrywać owoce z drzewa

poznania prawdy i fałszu, a nawet z drzewa nieśmiertelności. Za-

kaz dotyczył wyłącznie spożywania owoców z drzewa poznania

dobra i zła.
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Różnica pomiędzy koncepcją Sokratesa a starotestamentową

polega na tym, że w pierwszym wypadku przekroczenie tych gra-

nic wprowadza człowieka w niebyt pojmowany jako nicość, w dru-

gim zaś — w inny sposób bycia. Zatem w pierwszym wypadku

śmierć jest ostateczna, poza nią nie ma innej możliwości bycia,

natomiast w drugim stanowi ona przejście do innego, lepszego

życia. Wolność w filozofii antycznej realizowana jest w ramach ko-

nieczności, czyli ostatecznych granic wyznaczanych przez

porządek świata, natomiast w religii judejskiej przejawia się w ich

przekroczeniu. Wolnym, ale zarazem grzesznym z perspektywy

religijnej jest człowiek, który przełamuje ukonstytuowane przez

Stwórcę granice ludzkich zachowań. Zakładana w Starym Testa-

mencie jakościowa różnica między człowiekiem stworzonym na

obraz i podobieństwo Absolutu a pozostałymi stworzeniami pole-

ga na tym, że tylko człowiek ma możliwość przekraczania natural-

nych granic przez niego wyznaczonych. Odmienność jakościowa

człowieka podkreślana jest też tym, że Bóg jest nie tylko Stwórcą

naturalnych granic wolności człowieka, ale także Prawodawcą

etycznych ograniczeń jego wolności. Dlatego w filozofii antycznej

przekroczenie granic naturalnych, utożsamianych z granicami

moralnymi, prowadziło do biologicznego unicestwienia i śmierci

kulturowej. W chrześcijaństwie przeciwnie — natura została prze-

ciwstawiona kulturze. Dlatego wolność człowieka wyraża się

w odrzuceniu naturalnych skłonności w imię norm etycznych.

Wolność stanowiąca warunek moralnych wyborów dopuszcza

również przekraczanie zakazów Stwórcy, ale pociąga za sobą od-

powiedzialność za te przekroczenia. Dekalog może więc być rozu-

miany jako zbiór zakazów nie tyle dotyczących bycia człowieka

w ogóle, ile konstytuujących grupę, czyli „naród wybrany”. Etycz-

ne zachowanie człowieka jako jednostki jest więc oceniane

z punktu widzenia przetrwania grupy, a nie gatunku, z której war-

tościami powinien, ale nie musi się identyfikować. Moralność nie

zasadza się już na „wewnętrznym głosie sumienia”, usprawiedli-

wiającym aspołeczną postawę Sokratesa, ale na przestrzeganiu

prawa, które odróżnia jedną grupę od drugiej. W etyce chrześci-

jańskiej następuje w ten sposób utożsamienie moralności z pra-

wem. Podobnie bowiem jak w prawie, istotą jej jest oddzielenie

prawodawcy, norm i sankcji od człowieka, a dokładniej — podkre-
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ślenie obiektywnego ich statusu wobec niego. W koncepcji Sokra-

tesa wymienione elementy tkwią w samym człowieku, a jego za-

daniem jest ich rozpoznanie. Normy, jak i ich „prawodawca”, są

wrodzone, a sankcją za ich nieprzestrzeganie jest głos daimonio-

na. Mówiąc inaczej — karą za niemoralne postępowanie jest bycie

człowiekiem pozbawionym cnót. Rozdział ten kończy się krytyką,

w której Nietzsche ujawnia podstawowe założenia i konsekwencje

„instynktu stadnego”, „wyhodowanego” przez moralistów chrze-

ścijańskich w człowieku. Należy przy tym podkreślić, iż nie doty-

czy ona propozycji i postawy samego Chrystusa, ale religii zin-

stytucjonalizowanej. A to z prostego powodu, że „wynalazcą

chrześcijaństwa nie jest Chrystus, lecz Święty Paweł”26. Chrystus

bowiem, podobnie jak Sokrates, nie tylko głosi, ale zajmuje posta-

wę buntu wobec aktualnie obowiązujących norm życia społeczne-

go. Krytyka tych postaci przeprowadzana przez Nietzschego

dotyczy ich „choroby na śmierć”, a więc tego, że poświęcili naj-

wyższą wartość, jaką jest życie, w imię obrony innych wartości.

W rozdziale czwartym przedstawiłem teorię rewolucji, którą

Nietzsche określa mianem „przewartościowania wartości”. Wy-

chodzi on z założenia, że życie i jego pełna manifestacja są naj-

wyższymi wartościami, które określają moralny sposób bycia

w świecie. Nie ma innego życia, ani sposobu jego realizacji, poza

tym, które dane jest jednostce między momentem narodzin

a śmiercią. Wyróżnia on dwie postawy, a mianowicie: apollińską

i dionizyjską. Pierwszą odnajduje w moralności chrześcijańskiej,

charakterystycznej dla postawy niewolnika, drugą — w postawie

pana, dla którego źródłem postępowania moralnego jest wartość

życia. „Przewartościowanie wartości” polegać ma na ujawnieniu

instynktu stadnego, a następnie jego odrzuceniu, w wyniku czego

człowiek odkrywa swą indywidualność i niepowtarzalność. Jako

indywidualność — poznaje siebie jako istotę w pełni wolną, która

traci wolność tylko z własnej woli lub w rezultacie „hodowli stad-

nej”. A czyni to, zdaniem Nietzschego, w imię bezpieczeństwa.

Jednak — co akcentuje autor Woli mocy — taka postawa byłaby

usprawiedliwiona, gdyby świat stanowił układ zamknięty, a sposo-

by życia oceniano by jako bardziej lub mniej adekwatne do ideału
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życia obowiązującego w tym układzie. Tak jednak nie jest, gdyż

Nietzsche odrzuca Parmenidejskie utożsamienie bytu z logosem,

który wyznaczałby ostateczne granice między życiem a śmiercią,

gdyż tylko „człowiek słaby wierzy w byt”27. Życie nie jest analo-

giczne do statycznego, niezmiennego bytu, ale nieustannie staje

się, zmuszając człowieka do kreowania nowych wartości, ujaw-

niających pełnię życia. W rezultacie nadczłowiek, świadomy

otwartości życia na wartości, ogłasza „śmierć Boga”, czyli wszel-

kich pozostających poza nim prawodawców i kreatorów zasad

moralnych.

W piątym rozdziale pracy przeszedłem do przedstawienia hi-

storii i ewolucji poglądów Nietzschego, ukazujących narodziny

idei nadczłowieka. Ewolucja ta obejmuje dzieła, w których filozof

podkreślał, pod wpływem Artura Schopenhauera, aspekt este-

tyczny waloryzacji świata i ludzkich zachowań, aż po dzieła,

w których idea nadczłowieka znajduje pełny wyraz. Odróżniając

postawę apollińską od postawy dionizyjskiej, filozof krytykuje in-

telektualizm antyczny, w tym oczywiście propozycje Sokratesa,

jak i „oszustwo Platona”, który kazał człowiekowi uwierzyć

w „lepszy” świat idei. Nietzsche dowodzi, że taka metodologia,

oparta na odróżnieniu doxa od episteme, nie prowadzi do pozna-

nia czy rozumienia rzeczywistości, ale wyłącznie do jej porządko-

wania. W efekcie tego człowiek boi się żyć i zapomina o życiu do

tego stopnia, że potrafi je złożyć w obronie „urojonych” ideałów.

Ideały te, które człowiek poznaje w procesie kształcenia swej oso-

bowości, odwołują się do historii i tradycji aksjologicznej, leżącej

u podstaw konstytucji grupy społecznej. Nietzsche nakazuje ze-

rwanie z tradycją i przekonaniem o tym, że historia może być na-

uczycielką życia. Jedyne, co może być efektem takiej „hodowli”

człowieka, to zabicie w nim pierwotnej wrażliwości na źródło war-

tości i zdolności ich kreacji. Należy odrzucić ideał homo sapiens

i zastąpić go postawą homo faber, czy wręcz homo creator. Sa-

mopoznanie człowieka nie polega na odkrywaniu granic wolności,

lecz na ich przekraczaniu w imię twórczej, a zarazem odpowie-

dzialnej wolności. Jednocześnie trzeba raz na zawsze odrzucić

dążenie do ogólności, globalizacji, uniwersalizacji czy unifikacji
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człowieka, podkreślając i uwypuklając zasadę nierówności, która

określa stosunki międzyludzkie. Konsekwencją jest odzyskanie

człowieka konkretnego ukrytego przez nurt platoński za ideą

człowieka w ogóle.

Odrzucenie etyki chrześcijańskiej i zastąpienie jej „arystokra-

tyczną etyką” ujawnia dysproporcje między postawami niewolni-

ka i pana. Pan dopuszcza postawę niewolnika, pomimo że pre-

feruje dionizyjskie kreowanie rzeczywistości. Niewolnik, który

swoje zachowania opiera na resentymencie, czyli zemście, nie

jest w stanie nic wykreować, gdyż jego aktywność sprowadza się

do reakcji. Wypływa zatem nie z jego wnętrza i woli kreacji,

lecz pozostaje wyłącznie odpowiedzią na bodźce płynące z oto-

czenia. Nietzsche postawę niewolnika odnajduje nie tylko

w chrześcijańskim altruizmie, ale również w — jego zdaniem —

bliźniaczych nurtach socjalistycznych i demokratycznych. We

wszystkich tych nurtach jest jakiś absolut, którego wola objawia

się w człowieku konkretnym jako „wola nicości”. Wola ta jest

źródłem dekadencji cywilizacji europejskiej. Jednocześnie Nietz-

sche dostrzega pozytywną rolę chrześcijaństwa w rozwoju kultury

europejskiej. Odróżniając nihilizm bierny od nihilizmu czynnego,

podkreśla, że etyka chrześcijańska obroniła człowieka przed total-

nym nihilizmem czynnym, który potrafi jedynie niszczyć, aż do

samounicestwienia człowieka jako gatunku. Ale bierny nihilizm

chrześcijaństwa nie powinien być nadal tolerowany, gdyż z łatwo-

ścią można go zastąpić nihilizmem samozagłady. Dlatego po do-

konaniu diagnozy Nietzsche przechodzi do prognozy i terapii,

jaką ma być idea nadczłowieka. Chodzi o nadczłowieka, który już

w Genealogii moralności nosi imię „człowieka dostojnego”.

W rozdziale szóstym przedstawiłem konsekwencję teoretyczną

„przewartościowania (Umwertung) wartości”, którą jest etyka do-

stojeństwa. Nadczłowiek, ogłaszający „śmierć Boga”, ujawnia swą

istotę w woli mocy (Wille zur Macht), która pozwala mu wykra-

czać „poza dobro i zło”, ustanawiane dla grupy i funkcjonujące

w grupie, w którą został „wrzucony”. Wolność nie jest pojmowa-

na jako samowola, którą odnaleźć można by było w filozofii sofi-

stycznej — w niej wszak człowiek jest miarą wszystkiego, nie od-

powiadając ani przed nikim, ani za nic. Nietzsche bardzo mocno

podkreśla ścisły związek wolności z odpowiedzialnością. Dostojeń-
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stwo nadczłowieka polega właśnie na świadomym braniu na swo-

je barki odpowiedzialności za wybór sposobu życia. Nietzsche

krytykuje wszelkie postawy naśladownictwa, które za cenę rezy-

gnacji z wolności i odpowiedzialności zapewniają człowiekowi

bezpieczeństwo. Odrzucając Heglowską wzajemną zależność mię-

dzy panem i niewolnikiem, jednocześnie uznaje on fakt uzależnia-

nia się pewnej grupy ludzi od kreatorów zasad etycznych. Odpo-

wiedzialność dotyczy głównie ryzyka, jakie podejmuje jednostka,

kreując określony sposób życia. Wolność związana z odpowie-

dzialnością wymaga od człowieka odwagi i ryzyka kreowania no-

wych wartości. Nie ma więc odpowiedzialności anonimowej, jaka

funkcjonuje w grupie, gdyż zawsze jest „ten pierwszy”, z którym

identyfikują się „inni”. W ujęciu Nietzschego niewolnicy potrze-

bują pana, natomiast ich los jest mu zupełnie obojętny, gdyż

godzi się na życie w osamotnieniu. Nietzsche, podobnie jak to

czynili inni filozofowie, wskazując chociażby Platona, możliwość

realizacji swej koncepcji nadczłowieka odnajduje w postawie mę-

drca. To on może i powinien, a nawet musi, chcąc zapobiec

całkowitej dekadencji kultury europejskiej, manifestować etykę

dostojeństwa, czyli godności wyrażającej się w osobowej i osobi-

stej odpowiedzialności. „Z tego p a t o s u o d d a l e n i a dobyli

sobie dopiero dostojni prawo stwarzania wartości, wykuwania

mian wartości. Cóż obchodziła ich pożyteczność”28. Odpowie-

dzialność nadczłowieka (Uber-Mensch) nie polega na odpowie-

dzialności za coś lub przed kimś — nie jest „długiem”29; nad-

człowiek bowiem odpowiada wyłącznie za podejmowane przez

siebie — człowieka konkretnego — wybory i kreacje wartości swe-

go sposobu bycia. „Człowiek odmiany dostojnej — zdaniem auto-

ra Poza dobrem i złem — [...] wie, że w jego mocy jest nadawać

wagę rzeczom, że dano mu t w o r z y ć w a r t o ś c i”30. Warto-

ści, które nie są powinnościami moralnymi, proponowanymi lu-

dziom jako przedmiot wyboru, ponieważ przedmiotem tym jest

podmiot, który w postawie dostojeństwa jednoczy treść i akt wy-
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boru. Dostojeństwo nie jest wartością, do której się dąży, jak do

powinności, lecz tym, w czym wyraża się samo życie jako wola

mocy. Wola mocy bowiem „wygląda” — jak twierdzi Baran — na

świat „kanałami wartości”, czyli „punktami widzenia” (Gesicht-

punkt)31. Owe wartości wyznaczają określony sposób bycia

człowieka w świecie. Dostojeństwo, przeciwstawione lichości, wy-

raża się w postawie, która sposób bycia podporządkowuje warto-

ści absolutnej, jaką jest życie, a nie odwrotnie, kiedy w imię spo-

sobu bycia poświęca się samo życie.

W rozdziale siódmym pracy skupiłem się na przedstawieniu za-

rysu koncepcji etyki niezależnej. W układzie systemowym, ze

względu na temat i cel dysertacji, rozdział ten powinien ją roz-

poczynać. Zdecydowałem się jednak na porządek historyczny,

zachowując chronologiczną kolejność koncepcji. Podyktowane

było to tym, że definicja etyki niezależnej stanowi swoiste przejś-

cie, pomost między doktrynami Nietzschego i Bańki, a zarazem

sama w sobie okazuje się ciekawą propozycją z zakresu aksjologii.

Z tej też racji, poszukując w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego

kwintesencji „niezależności” etyki, zaprezentowałem jej główne

tezy, założenia i konsekwencje dla dyskusji prowadzonych wśród

etyków i moralistów. Kotarbiński uznaje niezależność etyki nie tyl-

ko od religii czy dominującej w Europie etyki chrześcijańskiej, ale

w równym stopniu od światopoglądów filozoficznych czy innych

determinantów opiniotwórczych. Poszukując źródeł wartości

i ocen moralnych, odnajduje je w sumieniu człowieka konkretne-

go, a dalej — w jego poczuciu godności. Przeciwstawia on katego-

rie człowieka porządnego i człowieka haniebnego, pozbawionego

szacunku nie tylko wobec zasad etycznych, ale także wobec war-

tości, jaką jest drugi człowiek. Krytykuje przy tym teorię absolut-

nych, niezmiennych i obiektywnych systemów wartości, które są

dane raz na zawsze i po które wystarczy tylko sięgnąć ręką. Ko-

tarbiński twierdzi, iż są one zadane i wymagają bezustannej pielę-

gnacji. Jednocześnie odrzuca filozofie, które uznają istnienie po-

nadindywidualnego podmiotu wartości. Jego zdaniem, postawa

etyczna dotyczy tylko i wyłącznie indywidualnego, konkretnego

człowieka i jedynie ona podlega jakimkolwiek ocenom. Tak posta-
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wiona kwestia pozwala filozofowi przejść do przedstawienia argu-

mentów za niezależnością etyki w równym stopniu wobec teizmu

chrześcijańskiego, jak i materializmu marksistowskiego. Kotarbiń-

ski postuluje wypracowanie etyki jako nauki autonomicznej.

W swej krytyce teizmu odrzuca przede wszystkim teocentryzm

na rzecz antropocentryzmu. Starając się pozostać konsekwent-

nym w swych apelach, mówi także o autonomii głoszonego przez

siebie reizmu. W etyce niezależnej powinno — jego zdaniem —

stawiać się zagadnienia dotyczące życia szczęśliwego, skuteczno-

ści ludzkiego działania i sposobów zdobycia opinii porządnego

człowieka. Wyróżnia zatem w etyce strukturę triady, na którą

składają się eudajmonia, prakseologia oraz deontologia. Opraco-

wuje również kryteria ocen moralnych, które określa mianem „li-

nii zachowań”, pozwalające na przeciwstawienie sobie zachowań

haniebnych i zachowań czcigodnych. Dalsze rozważania dotyczą

indywidualności sumienia, wolności i obowiązku człowieka kon-

kretnego, a wreszcie formułuje teorię powinności moralnych.

Swoistym zwornikiem analiz, dyskusji i projektów aksjologicznych

Kotarbińskiego jest „dyrektywa spolegliwego opiekuna”. Prezen-

tując tę koncepcję, określam, w zgodzie zresztą z samym auto-

rem, jego projekt jako etykę normatywną. Wskazuję na zakoń-

czenie jeden z elementów, który świadczy o jej oryginalności

i otwartości samego filozofa na uwrażliwienie człowieka na etycz-

ne zachowania wobec wszystkich istot żywych. Przedstawiona

w dużym skrócie Kotarbińskiego koncepcja etyki niezależnej

posłuży w dalszych rozdziałach pracy do wykazania, w jakim

stopniu postulaty spolegliwego opiekuna dają się odnaleźć w eu-

tyfronice i etyce prostomyślności.

Kolejny, ósmy rozdział dotyczy eutyfroniki Bańki, która, jak

chce autor, wyrosła z obawy przed zagrożeniami, jakie niesie

z sobą gwałtowny rozwój techniki. Twórca nowych rozwiązań tech-

nologicznych stał się w wielu przypadkach ich ofiarą. Wyłonił się

problem adaptacji człowieka do nowego, sztucznego środowiska,

które miało rozstrzygać problemy, a w istocie postawiło go przed

nowymi, niejednokrotnie o wiele trudniejszymi. Zaznaczyła się

swoista dysproporcja między rewolucją techniczną a ewolucją

wartości określających sposoby bycia w świecie. Przed tymi

zagrożeniami nie można się obronić — ani powstrzymując, ani
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przynajmniej spowolniając rozwój cywilizacyjny, który w coraz

większym stopniu podlega i realizuje tendencje do unifikacji i glo-

balizacji. Na tego typu zagrożenia reakcją ma być proponowana

przez Bańkę eutyfronika, która ma doprowadzić do harmonijnego

współistnienia człowieka i środowiska, człowieka i maszyny, co

pozwoli mu odnaleźć swoje miejsce i adaptować się w tym sztucz-

nym, technologicznym środowisku. Przede wszystkim eutyfronika

stawia sobie za cel obronę godności i życia osobowego człowieka.

Bańka akcentuje związane z rozwojem techniki zjawisko, wręcz

paradoks „przełatwienia”. Chodzi mianowicie o to, że urządzenia

ułatwiają codzienne życie człowieka, a jednocześnie prowadzą do

destrukcji jego osobowości, pozbawiają go celu i sensu życia.

Życie łatwe staje się pozbawione wartości, spłycone i nudne. Jed-

nocześnie, znosząc wysiłek fizyczny, owo „przełatwienie” stawia

coraz większe wymagania wobec umysłu, a zwłaszcza wobec psy-

chiki, stanowiąc przyczynę stresów i depresji. Z tego powodu eu-

tyfronika musi być nauką interdyscyplinarną, niejako swoistą

„sumą antropologiczną”.

W nauce tej najistotniejsze jest wyróżnienie w człowieku sfery

tymicznej (uczuciowej) i sfery fronicznej (racjonalnej), które dla

prawidłowego jego rozwoju muszą zostać zharmonizowane. Jed-

nak w dobie instytucjonalizacji życia społecznego, nawet jeśli

człowiek radzi sobie z adaptacją intelektualną, oswaja się ze sposo-

bem posługiwania się urządzeniami, to w sferze adaptacji emocjo-

nalnej odczuwa lęk, a często i strach. Bańka podkreśla, że racjonal-

ne sposoby odnajdywania siebie w nowym świecie technicznym

podaje co prawda zarówno opracowana przez Kotarbińskiego prak-

seologia, jak i ergonomia, ale zapominają one o „ciepłych” zalece-

niach dotyczących psychiki ludzkiej. Dlatego Bańka proponuje do-

konanie humanizacji techniki, do czego ma doprowadzić właśnie

eutyfronika, określana w tym kontekście mianem „ciepłej prak-

seologii”, która zapewnić winna nie tylko skuteczność działania,

ale i — co ważniejsze — satysfakcję z niego. Zgodnie z tak wyzna-

czonym celem przeciwstawiać się będzie dehumanizacji stosun-

ków międzyludzkich oraz między człowiekiem a środowiskiem

cywilizacyjnym, czego przejawem jest „metafizyczna lekkość”,

można wręcz powiedzieć: lekkomyślność w zachwycie postępem

technicznym. Eutyfronika, rozumiana jako nauka harmonizująca
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sferę thymos i phronesis w dobrze (eu-) pojętej jedności, zapobie-

ga dekompozycji osobowości człowieka, a dzięki temu potrafi

oprzeć się „szokowi przyszłości”. Sfery te nie mogą być sobie

przeciwstawiane, czy też dominować siebie wzajemnie, gdyż ma

to niebagatelne skutki dla zdrowia psychicznego człowieka.

Bańka, rozważając różne aspekty rozwoju technicznego, pole-

mizuje z Alvinem Tofflerem i Lewisem Mumfordem, przyznając

rację, że mamy współcześnie do czynienia z tak zwanym impera-

tywem technicznym, który usprawiedliwia przekonanie, że jeśli

coś jest technicznie możliwe do zrobienia, to powinno być zrobio-

ne. Humanizacja techniki — zdaniem Bańki — nie ma prowadzić

do zahamowania rozwoju cywilizacyjnego, ale do poszukiwania

stymulatorów sfery tymicznej. Ochrona środowiska psychicznego

człowieka wymaga przewartościowania dotychczas obowiązu-

jących ideałów i powrotu do źródeł człowieczeństwa, czyli do pro-

stomyślności jako jego postawy właściwej moralnie. Udając się

w tę podróż, odnajdzie on siebie w ideale homo euthyphronicusa,

który jest podmiotem poręczenia moralnego swoich działań i za-

chowań, czyli gwarantem indywidualnej za nie odpowiedzialności.

Właśnie ów tajemniczy homo euthyphronicus jest treścią

ostatniego rozdziału, noszącego tytuł Etyka prostomyślności.

W koncepcji tej Bańka wychodzi od przeciwstawienia kategorii

thymos i phronesis. Owo przeciwstawienie dotyczy dualizmu

człowieka, a także dualizmu kultury technicznej i kultury humani-

stycznej, którego zniesienia domaga się eutyfronika, a receptę na

nie daje etyka prostomyślności. Etyka ta opisuje zachowania

człowieka prostomyślnego, który z całą siłą przeciwstawia się

łżeczłowiekowi, będącemu źródłem i produktem współczesnego

kryzysu nie tylko cywilizacji, ale przede wszystkim kultury.

Łżeczłowiek za cenę bezpieczeństwa zrezygnował z wolności,

a nieufność wobec drugiego człowieka zastąpił bezkrytycznym za-

ufaniem do urządzeń technicznych. Zajął on postawę niewolniczą,

nawet służalczą wobec nowinek cywilizacyjnych.

Wyróżniając makro- i mikroetykę, Bańka wychodzi z założenia

o elementarnej zgodzie w zakresie wartości prostych, które roz-

poznają i którymi kierują się ludzie o zdrowych zmysłach. Na tych

wartościach, zwanych „ciepłymi”, opiera się solidarność w sto-

sunkach międzyludzkich. Wartości te wyrastają z prawa natural-
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nego i z niezmiennej ludzkiej natury czy — jak kto woli — z istoty

człowieczeństwa. Zdaniem autora, „zimne” normy prawa natural-

nego stają się dla człowieka prostomyślnego „ciepłymi” wskaza-

niami jego zachowania. W dużym skrócie przedstawiam katalogi

„zasad zimnych” i „wskazań ciepłych”, które nawiązują do po-

dobnych zestawień wartości w filozofii Kotarbińskiego. Bańka na

tej podstawie formułuje naczelną normę postępowania, której

nieprzestrzeganie prowadzi w konsekwencji do zajęcia postawy

łżeczłowieka, a następnie — do rozbijania wszelkich form więzów

międzyludzkich.

Szczególne znaczenie dla etyki prostomyślności mają czynniki

wpływające na zdolność człowieka do przetwarzania informacji.

Z jednej strony bowiem wzrasta zagrożenie manipulacją przeka-

zem informacji, z drugiej — ich nadmiar i chaos prowadzą do dez-

informacji. Czynniki te, w odpowiedni sposób modyfikowane

i wzmacniane, lub też osłabiane, kreują łżeczłowieka. Mimo kryty-

ki tej postawy Bańka daje pocieszenie łżeczłowiekowi, który po

przeprowadzeniu przewartościowania wartości może stać się czło-

wiekiem prostomyślnym. Aby postępować godziwie, musi on pa-

miętać o przestrodze, że każda etyka funkcjonująca jako system

jest nieprostomyślna. Bańka krytykuje też intelektualizm etyczny,

który znajduje w doktrynie Sokratesa i Immanuela Kanta, konklu-

dując, że tylko akt rozumu współgrający z aktem woli odkrywa

prostomyślność, a także współbieżność wartości teoretycznych

i wartości praktycznych.

Tylko w jedności myśli, mowy i uczynku człowieka ujawnia się

prostomyślność, a poręczenie moralne jako powinność staje się

lekarstwem na hipokryzję i samooszukiwanie. Wynika to z tego,

że wyłącznie zasada poręczenia moralnego wypełnia treścią

„dyrektywę prostomyślności”. Dlatego też wartości, poręczenie

moralne i prostomyślność tworzą szkielet etyki prostomyślności,

która jest w stanie stymulować samodoskonalenie człowieka

w harmonii z rozwojem cywilizacyjnym.

W zakończeniu publikacji przypominam podstawowe założenia

i tezy koncepcji człowieka dostojnego oraz człowieka prosto-

myślnego. Zasadniczym celem tej części rozważań jest wskazanie

wielu — choć oczywiście nie wszystkich — podobieństw i różnic

koncepcji etyki Nietzschego i Bańki.
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Sławomir Letkiewicz

Morality for all or everyone?

S u m m a r y

The book was devoted to the axiological issues. The attempt to analyse the

doctrine of the author of The end of God was made to contrast the basic theses

of the theory of superman with the ethical idea of a straight thinking human be-

ing. The book consists of the preface, introduction, nine chapters, conclusion,

bibliography and index of names. The structure of work determined the course

of arguments. The first six chapters concentrate on the basic aspects of the in-

dependent ethics, namely, a discussion of the ethical conception by Socrates,

especially the contents and assumptions of ethical intellectualism. The subse-

quent part of considerations presents the arguments criticising the Christian

morality by Friedrich Nietzsche. It allowed for a synthetic presentation of the

conception of redefining the values, as the metaphysical basis for the idea of su-

perman characterised by the ethics of dignity. The second part discusses the

assumptions of the independent ethics by Tadeusz Kotarbiński. This fragment

constitutes prolegomena to a discussion of Józef Bańka’s theses of

euthyphronics and ethics of straight thinking. In conclusion, similarities and dif-

ferences between the ethical proposition by Nietzsche and Bańka were indi-

cated. The author formulates a thesis and defends it writing that both the idea

of superman and the concept of a straight thinking human being originate in

and, at the same time, constitute a call for returning to the ethics of honesty.

The author believes that both with reference to ethics in general, as well as

deonthology one cannot speak of man’s morality without honesty in interper-

sonal relations.
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Sławomir Letkiewicz

Die Moral für alle oder für jeden?

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Buch ist der axiologischen Problematik gewidmet. Der Verfasser ver-

sucht, die Doktrin des Autors des Werkes Der Niedergang von den Abgöttern

zu analysieren, um die Hauptthesen der Theorie von einem Übermenschen der

ethischen Idee von einem aufrichtigen Menschen gegenüberzustellen. Das Buch

beinhaltet ein Vorwort, eine Einleitung, neun Kapiteln, einen Ausgang, eine Bi-

bliografie und einen Namenverzeichnis. Die sechs ersten Kapitel betreffen die

Hauptfragen der unabhängigen Ethik, nämlich die ethische Konzeption von So-

krates und insbesondere die Grundsätze des ethischen Intellektualismus. In

dem nächsten Teil des Buches werden die Argumente der von Friedrich Nietz-

sche an christlicher Ethik geübten Kritik angeführt. Auf diese Weise konnte

man die Idee von der Umwertung aller Werte als metaphysische Grundlage für

die Idee des durch die Würdeethik gekennzeichneten Übermenschen synthe-

tisch vorbringen. Im zweiten Teil bespricht der Verfasser die Grundsätze der

unabhängigen Ethik von Tadeusz Kotarbiński. Es ist sozusagen ein Prolegome-

non zu Überlegungen über die Thesen der Eutyphronik und der Aufrichtigkeits-

ethik von Józef Bańka. Schließlich weist der Verfasser auf Unterschiede und

Ähnlichkeiten zwischen den ethischen Ideen von Nietzsche und Bańka hin. Er

stellt die These auf, dass sowohl die Idee des Übermenschen, wie auch die Idee

des aufrichtigen Menschen ihren Ursprung in der Anständigkeitsethik haben

und fordern, auf die Anständigkeitsethik zurückzukommen. Der Verfasser ver-

tritt zwar die Meinung, dass man in Bezug auf die Ethik im allgemeinen und auf

die Deontologie, über die Moral ohne die Anständigkeit des Menschen in zwi-

schenmenschlichen Beziehungen kaum reden darf.
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