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Elementy filozofii Tadeusza Kotarbińskiego (3)
ANDRZEJ C. LESZCZYÑSKI

Etyka niezale¿na.

  Pogl¹dy etyczne Tadeusza Kotarbiñ-
skiego opatrywane s¹ zazwyczaj –
wskazanym wy¿ej – mianem etyki 
niezale¿nej. Zwrot ten dobrze oddaje 
istotê zapatrywañ etycznych filozofa,
jak¹ jest ca³kowity rozdzia³ miêdzy 
filozoficznym orzekaniem o œwiecie, 
a zbiorem zaleceñ dotycz¹cych postê-
powania ludzi. W wiêkszoœci wypo-
wiedzi dotycz¹cych niezale¿noœci swej 
etyki mówi Kotarbiñski o oderwaniu 
jej od religii, dodaj¹c, ¿e „dominuje u 
nas etyka religijnie ugruntowana”52/. 
Mo¿na jednak spotkaæ s¹dy bardziej 
radykalne, mówi¹ce o tym, ¿e naczel-
ne has³o etyki – has³o mi³oœci bliŸnie-
go – jest wbrew czêstym mniema-
niom takie, ¿e „musi byæ nies³uszna 
tak¿e wszelka ewentualna próba opie-
rania go na jakiejkolwiek ontologii (na 
przyk³ad na tezach z zakresu proble-
matyki: idealizm – materializm, inde-
terminizm – determinizm itp.), przy-
najmniej w takim stopniu, w jakim 
nie s¹ zale¿ne od ontologii postulaty 
z dziedziny stosunków prawnych”53. 
Etyka niezale¿na zatem, to etyka suwe-
renna wobec wszelkich za³o¿eñ œwia-
topogl¹dowych – prawda, ¿e g³ównie 
religijnych, powszechnie zakorzenio-
nych w œwiadomoœci potocznej.
  Problem niezale¿noœci etyki od 
twierdzeñ ontologicznych ma swoj¹ 
logiczn¹ podstawê, jak¹ jest brak 
mo¿liwoœci, by konkluzja wniosko-
wania zawiera³a coœ wiêcej ani¿eli 
to, co znajduje siê w przes³ankach. 
Logika formalna nie jest bowiem 
niczym wiêcej, jak zbiorem takich 
schematów rozumowañ, które podpa-
daj¹ pod regu³y tautologiczne (prawa 
logiki oraz ich konsekwencje). Gdyby
wiêc konkluzja sylogizmu mia³a byæ 
zdaniem etycznym, musi byæ poprze-
dzona przes³ank¹ bêd¹c¹ ju¿ jak¹œ za-
sad¹ etyczn¹. Zagadnienie bytu i po-
winnoœci zosta³o po raz pierwszy po-
stawione przez Dawida Hume`a54/, 
zyskuj¹c wkrótce miano „gilotyny
Hume`a, mówi¹cej o logicznej nie-
mo¿noœci wyprowadzania powinnoœ-
ci z bytu (no ought from is)55/. Jeden 
z badaczy myœli Hume`a zauwa¿y³, 
¿e sam szkocki filozof sprzeniewierza 
siê g³oszonej przez siebie zasadzie, na 
przyk³ad wtedy, gdy stara siê uzasad-
niæ regu³y sprawiedliwoœci faktem, ¿e 
przestrzeganie ich le¿y w d³ugofalo-
wym interesie ludzkoœci i ¿e nie ma 
cz³owieka, który by na tym nie zyska³ 

– a to w³aœnie jest wyprowadzaniem 
powinnoœci z bytu56/. Jak zobaczymy, 
równie¿ niezale¿noœæ etyczna Tadeu-
sza Kotarbiñskiego okazuje siê, przy-
najmniej po czêœci, niezale¿noœci przy-
krojon¹ przez twierdzenia ontologicz-
ne. Owszem, istniej¹ próby unauko-
wienia etyki, np. Tadeusz Cze¿owski 
uznaje normy za zdania w sensie lo-
gicznym, mówi¹c o „empirii aksjolo-
gicznej”, tzn. o mo¿liwoœci tworzenia 
zasad naczelnych w drodze indukcji 
z jednostkowych ocen elementar-
nych57. Etyczny empiryzm Cze¿ow-
skiego bliski jest stanowisku Kotarbiñ-
skiego: on równie¿, tworz¹c zasady 
etyki niezale¿nej, bêdzie wychodzi³ 
od empirycznie stwierdzonych, po-
wszechnych wœród ludzi ocen i norm. 
Inaczej, bo w sposób dedukcyjny, chce 
stworzyæ aksjologiczny systemat W³a-
dys³aw Tatarkiewicz, wychodz¹c od 
intuicyjnie przyjêtych aksjomatów, 
tzw. „prawd pierwszych”58/. W ¿ad-
nym jednak wypadku nie udaje siê 
prze³amaæ logicznej opozycji miêdzy 
faktem i wartoœci¹.
  Rzecz nie rodzi³aby wiêkszych k³o-
potów, gdyby chodzi³o wy³¹cznie o 
przekszta³cenie zdañ opisowych – czy 
nawet praw naukowych – w normy 
dzia³ania z pominiêciem wartoœci. 
Mo¿na to uczyniæ wedle poni¿szej 
procedury59/:
-  ogólne prawo przyczynowe prze-
kszta³ca siê w jednostkowy zwi¹zek 
przyczynowy;
- myœlenie tym zwi¹zkiem biegnie nie 
od przyczyny do skutku, ale odwrot-
nie: „jeœli chcesz skutku S, powinieneœ 
spowodowaæ przyczynê P”;
- koniecznoœæ prawa przekszta³ca siê 
w powinnoœæ;
- skutek nazywamy teraz celem, a przy-
czynê œrodkiem dzia³ania.
  Aby zdanie powsta³e w ten sposób 
mog³o byæ motywem rzeczywistego 
dzia³ania, skutek (cel dzia³ania) winien 
mieæ dla dzia³aj¹cego jak¹œ wartoœæ. 
W opisanej procedurze pojawia siê ona 
ka¿dorazowo „z zewn¹trz”, co cofa 
nas do punktu wyjœcia. Opieraj¹c siê 
na nauce, powie w zwi¹zku z tym 
Stanis³aw Lem, mo¿na ustalaæ stany 
rzeczy, natomiast „nic nie mo¿e nauka 
powiedzieæ nam, co cz³owiek robiæ ze 
sob¹ i ze œwiatem powinien”60/. Po-
dobnie s¹dzi Karl Jaspers, który wœród 
ograniczeñ, jakich doœwiadcza nauka 
opisuj¹ca œwiat, znajduje i to, ¿e nie jest 
ona w stanie wyznaczaæ celów ¿ycia, 
tzn. wartoœci61/.

  Mniej beznadziejnie widzi omawia-
ny tu problem Stanis³aw Soldenhoff, 
który mówi o powszechnoœci powi¹-
zañ etyki z doktrynami filozoficznymi 
„o wybitnie œwiatopogl¹dowym obli-
czu”. Jako egzemplifikacje przywo³uje 
etyki zawarte w szerszych doktrynach, 
jak epikureizm, stoicyzm, arystotelizm, 
etyka chrzeœcijañska, etyki Hobbesa 
czy Feuerbacha, marksizm, fenomeno-
logia czy egzystencjalizm62/. Zdaniem 
autora widoczne s¹ wp³ywy owych 
doktrynalnych rozstrzygniêæ ontolo-
gicznych na kszta³t mieszcz¹cych siê 
w doktrynach etyk. Ontologia wyzna-
cza „pu³ap” poszukiwañ etycznych, 
wp³ywa na skalê systemów wartoœci 
i strukturê kodeksów. Ontologiczny 
monizm, dualizm czy pluralizm bêd¹ 
owocowaæ monizmem, dualizmem 
czy pluralizmem w teorii wartoœci i 
etyce obowi¹zku. Ontologia materia-
listyczna implikuje „doczesny” cha-
rakter rozstrzygniêæ aksjologicznych.
Zale¿noœæ, o jakiej tu mowa, potwier-
dza przywo³any przez Soldenhoffa
Holbach, gdy pisze: „Widzimy wiêc, 
jak wielkie znaczenie ma dla moral-
noœci dok³adne zadanie idei, do któ-
rych przywi¹zuje siê zwykle tak wiel-
k¹ wagê i dla których – na nieobliczal-
ny a okrutny rozkaz swych wodzów 
– œmiertelnicy poœwiêcaj¹ nieustannie 
w³asne szczêœcie i spokój narodów. 
Niech wiêc cz³owiek zaufa doœwiad-
czeniu, przyrodzie i rozumowi, niech 
siê zajmie tylko przedmiotami rzeczy-
wistymi i potrzebnymi mu do szczêœ-
cia. Niech bada przyrodê i siebie sa-
mego, niech uczy siê poznawaæ wiêzy, 
które ³¹cz¹ go z innymi ludŸmi, niech 
zerwie wreszcie wiêzy fikcyjne, które 
przykuwaj¹ go do urojeñ”63/. Przy-
k³ad etyki chrzeœcijañskiej wskazuje, 
¿e wp³yw idealizmu obiektywnego na 
etykê normatywn¹ dotyczy nie tylko 
samego jej zakresu, ale tak¿e struktu-
ry systemu wartoœci i norm: widaæ tu 
wyraŸnie pierwszoplanowoœæ norm 
i wartoœci zwi¹zanych z Bogiem, 
w czym ujawnia siê jej teocentrycz-
ny charakter. Podobnie, wp³yw na roz-
wa¿ania etyczne maj¹ rozstrzygniêcia 
dotycz¹ce determinizmu i indetermi-
nizmu – ten drugi bêdzie implikowa³ 
etyczn¹ wizjê wolnej woli, stanowi¹-
cej racjê dla kryteriów oceny moral-
nej, problemu odpowiedzialnoœci itp.
  Mo¿na s¹dziæ, ¿e kszta³t i wymiar 
zapatrywañ etycznych Tadeusza Ko-
tarbiñskiego nie wymyka siê opisywa-
nym przez Soldenhoffa powi¹zaniom. 
Tak wiêc realizm praktyczny Kotar-
biñskiego wyrasta³by z jego przeœwiad-
czeñ konkretystycznych, zaœ tezy etyki 
niezale¿nej by³y wyrazem wy³¹cznie 
tego, ¿e w etyce tej mamy do czynie-
nia z niezale¿noœci¹ w zakresie uza-
sadnieñ, z niezale¿noœci¹ logiczn¹, jak 
okreœla to Maria Ossowska64/. Nato-
miast sam program tej etyki siêga 
korzeniami tradycji etycznej, przede 
wszystkim chrzeœcijañskiej, na co nie-
jednokrotnie zwracano uwagê obser-
wuj¹c sympatiê Kotarbiñskiego dla 
chrystianistycznej etyki litoœci. Sam fi-
lozof odwo³uje siê do etyki, jak j¹ na-
zywa, „ewangelicznej”, pojmowanej 
jako „ofiarne oddanie siê na us³ugi 
walki z cudzym cierpieniem”65/.
  Przystêpuj¹c do przedstawienia g³ów-
nych zasad, w oparciu o które skon-
struowana jest etyka niezale¿na, warto 
zacz¹æ od nieco ogólniejszych uwag,

jakie sformu³owa³ Tadeusz Cze¿ow-
ski66/. Powiada on, ¿e s¹ dwa naczelne
pojêcia, na których budowano ró¿ne 
teorie etyczne: pojêcie dobra i pojêcie 
obowi¹zku. Etyki tworzone w oparciu 
o dobro, to etyki aksjologiczne; na 
obowi¹zku natomiast wspieraj¹ siê 
etyki deontyczne. Obydwie ró¿ni¹ siê 
miêdzy sob¹ struktur¹ wewnêtrzn¹ oraz 
treœci¹ norm, jakie podaj¹. Punktem 
wyjœcia dla etyki aksjologicznej jest 
ka¿dorazowo empiria aksjologiczna, 
dostarczaj¹ca przes³anek w postaci jed-
nostkowych ocen elementarnych typu: 
„to jest dobre”. Oceny takie s¹ analo-
giczne do s¹dów spostrze¿eniowych 
w naukach empirycznych: jak tamte, 
powstaj¹ w oparciu o przedstawienie 
przedmiotu w spostrze¿eniu, gdy skie-
rowana zostanie nañ uwaga (w przy-
padku ocen elementarnych miejsce
uwagi zajmuje swoista postawa oce-
niaj¹ca). Oceny elementarne, podob-
nie jak s¹dy spostrze¿eniowe, mog¹ 
byæ prawdziwe lub fa³szywe; nastêp-
nie – te¿ analogicznie do s¹dów spo-
strze¿eniowych – s¹ uogólniane, co 
prowadzi do ustalenia kryteriów oce-
ny: tym kryterium bêdzie jakaœ cecha 
empiryczna. Natomiast etyka deon-
tyczna buduje siê, przynajmniej na po-
cz¹tku, zupe³nie inaczej: tak jak hipo-
tetyczno-dedukcyjny system aksjoma-
tyczny. Naczelne twierdzenie ma tu 
postaæ aksjomatu okreœlaj¹cego obo-
wi¹zek moralny. O ile etyka aksjolo-
giczna, jak wszelki system empirycz-
ny, jest budowana „od do³u”, o tyle 
etyka deontyczna wi¹¿e siê z empiri¹ 
inaczej. Buduje ona drog¹ opisu ana-
litycznego model abstrakcyjny spo-
³ecznoœci moralnej, w której istniej¹ 
stosunki zgodne z modelem i do której 
empiryczne (rzeczywiste) spo³eczeñ-
stwa stosuj¹ siê w jakimœ stopniu. Opis 
analityczny wychodzi od empirii, lecz 
jej uogólnienia nie s¹ prostymi prawa-
mi indukcyjnymi; s¹ aksjomatycznymi 
definicjami terminów pierwotnych67/. 
Taki sposób postêpowania naukowe-
go bliski jest antyindukcjonistycznym 
dyrektywom metodologicznym Karla 
Poppera, zwanym hipotetyzmem. Da 
siê te¿ zasadnie porównaæ do metody 
idealizacyjnej Leszka Nowaka68/.
  Podzia³ etyk na aksjologiczne i de-
ontyczne pozwala zobaczyæ miejsce 
etyki niezale¿nej: jest to etyka deon-
tyczna, kreœl¹ca normy obowi¹zku 
moralnego (Kotarbiñski u¿ywa zwro-
tu „teoria obowi¹zku moralnego”). 
Etyka niezale¿na chce mieæ walory 
etyki naukowej, to znaczy dyscypliny 
preskryptywnej – przepisuj¹cej pewne 
zasady postêpowania na wzór nauk 
technicznych (okreœlaj¹cych zasady 
konstruowania budowli czy urz¹dzeñ 
mechanicznych) b¹dŸ medycznych 
(przepisuj¹cych sposób leczenia cho-
roby). Preskryptywny charakter etyki 
tym siê ró¿ni od dyscyplin technicz-
nych lub medycznych, ¿e oprócz prze-
pisów dotycz¹cych postêpowania
(mo¿liwych do wywiedzenia z praw 

naukowych) etyka chce tak¿e ustalaæ 
cele ¿yciowe: zajmuje siê ich ocen¹, 
hierarchi¹, konfliktami, jakie mog¹ 
miêdzy nimi zachodziæ itp. Istotne jest
to, ¿e sposób tworzenia owej deonto-
logii ma mieæ charakter empiryczny, 
gdy¿ innego sposobu, jeœli pamiêtaæ 
o niezale¿noœci tej etyki, po prostu nie 
ma. Je¿eli wiêc naczelnym problemem
etyki w³aœciwej jest zagadnienie do-
tycz¹ce tego, jak ¿yæ, by byæ porz¹d-
nym cz³owiekiem – jedyn¹ mo¿liwoœ-
ci¹ uporania siê z nim jest w³aœnie me-
toda empiryczna. Zawartoœæ etyki nie-
zale¿nej obejmuje „problematykê do-
ciekaj¹c¹ znamion wartoœci moralnej 
postêpowania […] przy czym moty-
wy, zamiary, czyny, osoby moralnie 
dodatnie, dobre w sensie moralnym 
bêdziemy nazywali, jeœli zgoda na to, 
czcigodnymi, a moralnie ujemne, z³e 
– haniebnymi. Tak¹ proponujê termi-
nologiê, s¹dzê bowiem, ¿e mówi¹c 
o wartoœciach moralnych ma siê po-
spolicie na myœli te swoiste jakoœci 
ocenianych zamierzeñ, czynów itd., 
które ja charakteryzuj¹ w³aœnie jako 
godne szacunku albo godne pogardy. 
To nie znaczy po prostu »szanowane« 
albo »pogardzane«, gdy¿ mo¿na siê 
myliæ w ocenach i szanowaæ coœ god-
nego pogardy lub gardziæ czymœ fak-
tycznie godnym szacunku. Godne sza- 
cunku, czyli czcigodne, jest to, za-
s³uguje na szacunek, godne pogardy, 
czyli haniebne, jest to, co zas³uguje na 
pogardê”69/. Jak wiêc mo¿liwe jest, by 
w oparciu o Ÿród³a empiryczne usta-
liæ, kto rzeczywiœcie, niezale¿nie od 
b³êdnych niekiedy ocen, zas³uguje na 
szacunek wzglêdnie pogardê?
  Trzeba postêpowaæ tak jak wtedy, 
gdy stwierdzamy pewne jakoœci, np. 
okreœlony smak czy barwê. „Rozgl¹-
daj¹c siê doko³a wyró¿niano od nie-
pamiêtnych czasów np. obiekty ¿ó³te.
Wziê³a je na warsztat fizyka i stwier-
dzi³a, ¿e ich swoist¹ wartoœci¹ jest wy-
sy³anie lub odbijanie fal œwietlnych
o okreœlonej czêstoœci drgañ”70/. Po-
dobnie tutaj: „trzeba zrazu wyró¿niæ 
w otoczeniu, drog¹ niejako rozgl¹du, 
postaci zachowania siê czcigodne, 
respective haniebne, postêpuj¹c tak, 
jak przy wyró¿nianiu rzeczy ¿ó³tych. 
Po prostu dobrze siê przyjrzeæ, w wa-
runkach dobrej widocznoœci, bada-
nym obiektom, z t¹ ró¿nic¹, ¿e w przy-
padku ¿ó³toœci wystarczy³o przygl¹-
daæ siê w œcis³ym tego s³owa znacze-
niu, a wiêc obserwowaæ wzrokowo; 
natomiast w przypadkach czcigod-
noœci lub haniebnoœci trzeba bêdzie 
konstatowaæ to lub tamto w drodze u-
przytamniania sobie badanego czegoœ 
sposobem, który psychologowie na-
zywaj¹ czytelnie przedstawieniem nie 
bêd¹cym wyobra¿eniem”71/. W tym
ostatnim wyra¿eniu chodzi o przedsta-
wienie (zjawisko psychiczne, w któ-
rym uobecniamy sobie przedmiot) nie
bêd¹ce wyobra¿eniem spostrze¿enio-
wym, odtwórczym b¹dŸ wytwórczym,
czyli o pojêcie.  


