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  Pojêcie „cz³owiek godny szacunku” 
(resp. „cz³owiek zas³uguj¹cy na po-
gardê”) nie doczekuje siê definicji w 
jakiejkolwiek postaci; nie znajdziemy 
w szczególnoœci definicji klasycznej, 
w której definiens podawa³by klasê, 
w jakiej zawiera siê – jako czêœæ 
w³aœciwa – zakres definiowanego wy-
razu. Zamiast tego powiada Kotar-
biñski, ¿e postêpowaæ haniebnie zna-
czy zas³ugiwaæ przez to na pogardê 
ze strony ludzi godnych szacunku; zaœ 
zacnoœæ by³aby tego przeciwieñstwem. 
To w³aœnie obserwacja relacji ludzi
godnych szacunku prowadzi³a i stale 
prowadzi do wniosku, za co ludzi siê 
ceni, a za co potêpia72/. Wystarczy 
uj¹æ to, co wspólne i istotne w tak 
rozumianych ocenach. Ten, kto tego 
dokonuje, by³by odpowiednikiem fi-
zyka, który w przytoczonym przed 
chwil¹ przyk³adzie t³umaczy, dla-
czego ludzie od zawsze wyró¿niaj¹ 
obiekty ¿ó³te. Nie jest to czynnoœæ 
zrelatywizowana do osoby cz³owie-
ka, który jej dokonuje. To prawda, ¿e 
istotê dobra i z³a moralnego ujmuje tu 
sam Kotarbiñski, lecz s¹dzi przy tym 
zasadniczo, ¿e jest to rozstrzygniêcie 
powszechne tu i teraz. To prawda te¿, 
¿e w ró¿nych kulturach i w ró¿nych 
czasach feruje siê odmienne os¹dy 
moralne, ale nie chodzi tu o badania 
etnologiczne dotycz¹ce socjologii czy 
historii moralnoœci, tylko o etykê ju¿ 
oceniaj¹c¹, czyli normatywn¹. Inna 
sprawa, ¿e zaprezentowana tu kwali-
fikacja etyczna ma w³aœnie charakter 
sta³y i powszechny, co t³umaczy siê, 
zdaniem filozofa, powszechnoœci¹ po-
wtarzaj¹cych siê sytuacji, w których 
ludzie bywaj¹ zdani na opiekê innych 
i na ich obronê przed wrogimi si³ami. 
„¯e zaœ w ró¿nych uk³adach stosun-
ków byt ró¿nych podopiecznych bywa 
pod wieloma wzglêdami zagro¿ony, 
przeto w pewnych gronach ludzkich 
pewne sk³adniki oceny etycznej wy-
suwaj¹ siê na czo³o: tu i ówdzie czci siê 
przede wszystkim dobrotliwoœæ, gdzie 
indziej mêstwo, gdzie indziej znowu 
nieskaziteln¹ prawoœæ itp.”73/. Mówi¹c 
wyraŸniej, ocena etyczna – choæ gene-
tycznie zwi¹zana z grupami zamkniê-
tymi – w swej obecnej treœci jest uni-
wersalna i siêga sw¹ intencj¹ opiekuñ-
cz¹ „nawet poza ród ludzki, obejmu-
j¹c ogó³ istot wystawionych na grozê 
nieszczêœcia”74/. 
  „Cz³owiek godny szacunku”, „cz³o-
wiek zas³uguj¹cy na pogardê”: jakie 
treœci kryj¹ siê w tych wyra¿eniach, na 

jakiej podstawie trafiaj¹ one do – po-
wszechnych, s¹dzi filozof – przekonañ 
ludzkich? Kotarbiñski odwo³uje siê do 
argumentów intuicjonistów, przyjmu-
j¹c ich tezê o „egalitarnym” charakte-
rze ludzkiej psychiki. Wi¹za³aby siê
z tym zasada zgodnoœci odczuæ mo-
ralnych wszystkich ludzi. Pisze: „Za-
k³adamy, ¿e grono Czytelników tego 
artyku³u rozumie w sposób wspólny 
s³owa »czcigodny« i »haniebny«, któ-
rych u¿ywamy oceniaj¹c czyny lu-
dzi”75/. Odwo³uje siê do oczywistoœci 
mieszcz¹cych siê w intuicjach moral-
nych: „Przygl¹dajmy siê zatem dzia-
³aniom naukowym, które z nich s¹
oczywiœcie czcigodne, które oczywiœ-
cie haniebne, i streszczajmy wyniki 
naszego wspólnego, czêsto powtarza-
nego doœwiadczenia. »Oczywiœcie« 
nie w sensie widzenia oczami, lecz w 
tym samym sensie, w jakim 2 x 2 jest
oczywiœcie 4, w jakim ojciec oczy-
wiœcie starszy od syna”76/. Odwo³anie 
siê do poczucia oczywistoœci bliskie 
jest niektórym za³o¿eniom kartezjañ-
skim: w³aœnie oczywistoœæ (ewident-
noœæ) stanowi dla Descartesa kryte-
rium pewnoœci poznania. Tak¿e intui-
cja kartezjañska odnosi siê do rozpo-
znania „prostych natur” i opiera siê 
– jak u Kotarbiñskiego – na aktualnej 
naocznoœci i ogl¹dowoœci owego roz-
poznania77/. W szukaniu psychicznych
Ÿróde³ zjawisk moralnych nawi¹zuje 
Kotarbiñski do klasycznego, XVIII-
wiecznego intuicjonizmu angielskie-
go, jaki ukszta³towa³ siê w opozycji do 
teorii egoizmu etycznego sformu³owa-
nej przez Thomasa Hobbesa. W po-
gl¹dach takich myœlicieli, jak Francis 
Hutcheson, David Hartley, David Hu-
me czy Anthony Shaftesbury mo¿na
odnaleŸæ w¹tki mówi¹ce o wrodzo-
nych uczuciach sympatii, popêdach 
spo³ecznych i opiekuñczych itp. Intui-
cjoniœci etyczni s¹dzili, ¿e w³aœciwoœci 
moralne poznajemy bezpoœrednio – in-
tuicyjnie w³aœnie, czy uczuciowo; tak, 
jak przy pomocy zmys³ów ujmujemy 
œwiat zewnêtrzny. Zmys³ moralny jest 
niezale¿ny od jakiejkolwiek refleksji.
  Intuicjonizm etyczny, odwo³uj¹c siê 
do powszechnych mniemañ moral-
nych, zak³ada³ – co widaæ tak¿e u 
Tadeusza Kotarbiñskiego – absolutny 
charakter wartoœci. Stanowisko to kry-
tykowano pos³uguj¹c siê wielorak¹ 
argumentacj¹. Moritz Schlick pisa³, ¿e 
bezwzglêdne, istniej¹ce poza relacj¹ 
do konkretnego cz³owieka wartoœci 
s¹ ludziom najzupe³niej obojêtne. Sta-

nowi¹ „œwiat oddzielony od nas jakby 
nieprzebytym murem. ¯ycie przebie-
ga³o dok³adnie tak, jak gdyby one nie 
istnia³y. Dla etyki po prostu by ich nie
by³o”78/. Podobnie argumentowa³ 
George Santayana, oponuj¹c przeciw-
ko charakterystycznemu dla intuicjo-
nizmu hipostazowaniu dobra jako po-
zostaj¹cemu poza jakimikolwiek rela-
cjami bytu w sobie. By³yby to rzeczy-
wiœcie k¹œliwe uwagi, gdyby odnieœæ 
je do zwalczaj¹cego hipostazy konkre-
tysty, jakim jest Kotarbiñski. Nielicze-
nie siê z pozapsychiczn¹, pozaintui-
cyjnie widzian¹ rzeczywistoœci¹ ka¿e 
Santayanie okreœliæ intuicjonistów 
mianem krzycz¹cych moralistów79/. 
ZgryŸliwy ten os¹d nie wydaje siê po-
zbawiony podstaw, gdy uœwiadomi-
my sobie znikomy rezonans spo³eczny 
subiektywnych w swej genezie norm 
intuicjonistów.
  Analizuj¹c ró¿nego rodzaju przyk³a-
dy postêpowania w sposób oczywisty 
haniebnego wzglêdnie czcigodnego, 
dochodzi Kotarbiñski do wa¿nego 
wniosku. Pisze: „Wartoœæ moralna 
czynu dodatnia lub ujemna i miara tej 
wartoœci zale¿y oczywiœcie od tego, 
w jakiej mierze i do którego koñca 
amplitudy któregoœ z wahañ nastêpu-
j¹cych, motywacyjnie wyznaczonych, 
zbli¿a siê ten czyn”80/. Oto amplitudy, 
których „krañce” okreœlaj¹ wartoœæ 
moraln¹ czynu.
DOBROÆ - OKRUCIEÑSTWO
UCZCIWOŒÆ - NIEUCZCIWOŒÆ
BOHATERSTWO - TCHÓRZOST-
WO
DZIELNOŒÆ - OPIESZA£OŒÆ
OPANOWANIE - ULEGANIE PO-
KUSOM81/

  Mo¿na ³atwo wyobraziæ sobie, w jaki 
sposób dochodzi do moralnej kwali-
fikacji czyjegoœ postêpowania. Podle-
ga ono ka¿dorazowo penetracji swoi-
stego wahad³a. Gdy wychyla siê ono 
w stronê wartoœci pozytywnych (do-
broæ, uczciwoœæ itp.) – oznacza czyn 
czcigodny; wychylaj¹c siê w kierunku 
przeciwnym, ku okrucieñstwu, nie-
uczciwoœci czy tchórzostwu – znamio-
nuje haniebnoœæ danych postêpków, 
czyli ¿ycie godne pogardy. Nie ma 
wœród przedstawionych wartoœci tej, 
jak¹ jest godnoœæ, co – podejrzewa sam 
filozof – mo¿e budziæ uzasadnione 
zdziwienie. Jest to jednak, zdaniem 
Kotarbiñskiego, wartoœæ pochodna 
wzglêdem innych, wyszczególnio-
nych w piêciu amplitudach82/. Podob-
nie ma siê rzecz z ró¿nego rodzaju 

etykami honoru, rzekomo nie miesz-
cz¹cymi siê w zaproponowanym sche-
macie ocen: nie jest to ocena œciœle 
etyczna. Pozaetyczny jest w niej sk³ad-
nik upodobania do si³y i zwyciêstwa, 
natomiast etyczny jest element czci dla 
odwagi i mocy charakteru, tzn. ocen 
zawartych w przedstawionych wy¿ej 
piêciu oscylacjach83/.
 Kotarbiñski wprowadza miarê war-
toœci czynu, nie precyzuj¹c bli¿ej, w 
jaki sposób mo¿na by j¹ szczegó³owo 
okreœliæ. By³aby ni¹ w ka¿dym razie 
„odleg³oœæ” konkretnych postêpków 
od wartoœci biegunowych wskaza-
nych amplitud. Pojawia siê pytanie, 
czy jest obowi¹zkiem osi¹gaæ bieguny 
ocen dodatnich; czy cz³owiek ma byæ 
najuczciwszy, w pe³ni bohaterski itd.. 
s³owem – najczcigodniejszy, jak to 
jest tylko mo¿liwe? OdpowiedŸ na to 
pytanie jest odpowiedzi¹ praktyczne-
go realisty, niesk³onnego do szukania 
ekstremów. „S¹dzê, ¿e nasze sumienie 
nie jest a¿ tak wymagaj¹ce […]. ̄ ¹da 
ono nie rekordów, lecz solidnoœci. 
Wystarczy mu, ¿e siê nie zas³u¿y³o 
na hañbê”84/. Potwierdza filozof nega-
tywny charakter swych zaleceñ etycz-
nych: dobro to brak z³a. Powiada da-
lej: „Ceñmy sobie wyj¹tkowo przo-
downików etyki, ale nie wymagajmy 
przodownictwa od nikogo”85/. To zda-
nie wskazywa³oby na to, ze autor by-
najmniej nie uto¿samia zakresów dob-
ra i obowi¹zku zawartego w normie 
etycznej. Nie wszystko, co jest dobre, 
staje siê automatycznie imperatywem 
o charakterze kategorycznym; dobro 
ma treœæ znacznie bogatsz¹ od norm 
postêpowania.
  Czas postawiæ pytanie najbardziej 
chyba istotne. Jaka jest swoistoœæ 
wskazanych wy¿ej piêciu ocen? Jakie 
i tylko jakie zachowania mo¿na okreœ-
liæ jako czcigodne? Oto odpowiedŸ: 
„Czcigodnie postêpuje ten i tylko ten, 
kto dzia³a w sposób odpowiadaj¹cy 
motywacji ¿yczliwego opiekuna, na 
którego mo¿na liczyæ w trudnych oko-
licznoœciach”86/. Wspólnym motywem  
pozytywnej oceny dobroci, uczciwoœ-
ci, bohaterstwa, dzielnoœci i opanowa-
ni jest fakt, ¿e na ludzi uosabiaj¹cych 
powy¿sze cechy mo¿na liczyæ jako 
na opiekunów; mo¿na liczyæ, „¿e taki 
twardo stanie na placu w obliczu nie-
bezpieczeñstwa, broni¹c tych, którzy 
s¹ zdani na jego obronê, ¿e takiemu 
nie zabraknie chêci, by pomóc innym 
wydobyæ siê z klêski, ¿e taki, skoro 

zapowiedzia³, ¿e zrobi, co trzeba, to 
dotrzyma zapowiedzi i zrobi, ¿e taki
nie ulegnie pokusom syreniego œpie-
wu i nie porzuci placówki ani domu
dla doraŸnych powabów”87/. Opiekuñ-
stwo jest tu pojêta szeroko: opiekunem 
jest ka¿dy, kto ma za zadanie dbaæ 
o kogoœ poszczególnego lub o grupê 
osób, pilnuj¹c okreœlonego ich dobra. 
Opiekunowi nie wystarcz¹ jednak wa-
lory dzielnoœci, uczciwoœci, bohater-
stwa czy opanowania; musi on byæ 
¿yczliwie nastawiony do swoich pod-
opiecznych, musi to byæ cz³owiek 
o dobrym sercu i wra¿liwy. Jest to 
opiekun spolegliwy88/. 
  Rekonstrukcjê sposobu budowania 
przez Tadeusza Kotarbiñskiego etyki 
niezale¿nej mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹-
cych punktach, bêd¹cych kolejnymi 
etapami rekonstruowanej czynnoœci.
1. Intuicyjne, oparte na potocznej oczy-
wistoœci przyjêcie potrzebnej termino-
logii, pe³ni¹cej jednoczeœnie funkcjê hi-
potezy wyjœciowej. Chodzi tu w szcze-
gólnoœci o wyra¿enia „postêpowanie 
czcigodne” i „postêpowanie hanieb-
ne”.
2. Obserwacja ró¿nych postaci zacho-
wañ ludzkich i sformu³owanie doty-
cz¹cych ich ocen. S¹ to oceny pier-
wotne.
3. Dokonywane na rzecz przyjêtej hi-
potezy uogólnienie cech czynów i wy-
odrêbnienie wœród nich powtarzaj¹-
cych siê cech swoistych dla czynów 
czcigodnych i haniebnych.
4. Skonstruowanie na tej podstawie 
wzoru, idea³u czy te¿ naczelnej zasady 
organizuj¹cej system etyczny. System
ten ma charakter hipotetyczno – de-
dukcyjny, gdzie poprzednikami impli-
kacji s¹ uogólnienia typu: „jeœli postê-
pujesz zgodnie z zasad¹ spolegliwego 
opiekuna”, natomiast nastêpnikami 
oceny moralne: „to postêpujesz czci-
godnie”.
  Nie jest to, powtórzmy raz jeszcze, 
empiryzm w prostej postaci induk-
cjonistycznej. Konstruowanie syste-
mu etyki niezale¿nej ma postaæ hipo-
tetyczno-dedukcyjn¹, co zbli¿a Kotar-
biñskiego do hipotetyzmu w wersji 
Karla R. Poppera. Antyindukcjonis-
tyczny hipotetyzm, odrzucaj¹c tezê 
o umyœle rozumianym jako zbiornik 
i segregator informacji, zak³ada, ¿e 
ka¿da obserwacja kierowana jest przez 
okreœlon¹ hipotezê; wyniki obserwacji 
interpretuje siê w œwietle teorii i hipo-
tez; ka¿da obserwacja jest selektywna. 


