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ADRIANA WARMBIER

Etyka i pojęcie charakteru moralnego.  
O starożytnym ideale kierowania sobą1

Należy natomiast ile możności (...) czynić wszystko możliwe, aby żyć zgodnie 
z tym, co w człowieku najlepsze, bo jeśli jest to nawet rozmiarami nieznaczne, 

to jednak potęgą swą i cennością przerasta ono znacznie wszystko inne.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1177b–1178a2

Bo wszystko (...) z duszy bierze początek – i złe, i dobre dla ciała i dla całego 
człowieka stamtąd spływa tak, jak z głowy na oczy. Więc o to przede wszyst-

kim i najbardziej dbać potrzeba (...).
Platon, Charmides, 156E–157A3

Wprowadzenie

Hans Jonas, ustosunkowując się do problemu zagrożeń, jakie niesie z sobą 
postęp technologiczny, stwierdził, że jeżeli nie wypracujemy projektu 
etycznego, który byłby adekwatny do wyzwań stawianych przez rozwój 

1 W niniejszym artykule rozwijam, przedstawioną przeze mnie w innych dwóch teks-
tach, kwestię możliwości wykorzystania tradycji aretycznej (zwłaszcza kategorii cha-
rakteru moralnego) we współczesnych projektach etycznych. Badania zostały sfinan-
sowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji  
nr 2012/07/D/HS1/01099. Artykuł ten stanowi skromny wyraz podziękowania za 
wszystkie cenne inspiracje, jakie czerpałam z polemicznych dyskusji prowadzonych 
z panem profesorem Jackiem Filkiem.

2 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2008, s. 292.
3 Platon, Charmides, [w:] tenże, Charmides, Lyzis, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1959, s. 26.
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współczesnej nauki, to nasza cywilizacja będzie zmierzać ku nieuchron-
nej zagładzie. Proponowany przez Jonasa projekt „nowej” etyki polega na 
rozszerzeniu zasady odpowiedzialności, tak aby obejmowała ona nie tylko 
sferę relacji międzyludzkich, lecz dotyczyła w tym samym stopniu stosunku 
człowieka do przyrody4. Zdaniem filozofa dotychczasowa refleksja etyczna 
formułowała swoje postulaty w wąskich ramach antropocentryzmu. Za-
wężenie to należy przezwyciężyć na rzecz biocentryzmu, w myśl którego 
maksymy etyczne odnoszą się przede wszystkim do sposobu traktowania 
środowiska naturalnego, jakie stanowi niezbędną przestrzeń rozwoju oso-
bowego człowieka. Ponadto, jak zauważa Jonas, zasadniczym celem etyki 
musi być namysł nad skutkami tych działań, które wykorzystują postęp na-
uki i technologii. „Technika nowoczesna wprowadziła działania tak nowe, 
jeśli idzie o skalę, obiekty i konsekwencje, iż ramy etyki dawniejszej nie są 
już w stanie ich ogarnąć”5. W odpowiedzi na tę sytuację Jonas zainspirowa-
ny myślą Maxa Webera proponuje etykę odpowiedzialności, która wykracza 
poza teraźniejszy stan szczęścia i kieruje się ku przyszłości6.

Imperatyw wzmożenia troski o przyszłość ludzkości w epoce cywili-
zacji technicznej jest ważnym zadaniem, przed którym stają dziś nie tylko 
etycy. Podobny postulat formułują zwolennicy ulepszania natury ludzkiej 
za pomocą biomedycznych środków (tzw. transhumaniści)7, z tą różnicą, 
że o ile zdaniem Jonasa odpowiedzialność za jego realizację spoczywa na 
podmiocie politycznym, o tyle rzecznicy projektu „postludzkiej kondycji” 

4 Zob. H.  Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. 
M. Klimowicz, Kraków 1996.

5 Tamże, s. 30.
6 Zob. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, tłum. A. Kopacki, P. Dybel, Kraków 

1998.
7 Transhumanizm lub posthumanizm najkrócej można opisać jako sposób myślenia 

o przyszłym rozwoju ludzkości oparty na założeniu, że potencjał rozwojowy kondycji 
ludzkiej nie leży w przypadkowych mutacjach czy doborze naturalnym, lecz zależy od 
decyzji samego człowieka. W rezultacie tej zmiany „wytworzona” zostanie jednostka, 
której zdolności fizyczne i kognitywne oraz cechy psychologiczne przekroczą dotych-
czasową kondycję ludzką. Przekroczenie ograniczeń natury ludzkiej polega na podnie-
sieniu ponad zwykły poziom: zdolności kognitywnych (inteligencji, szybkości przetwa-
rzania informacji, pamięci), fizycznej sprawności organizmu (wzrostu, siły), długości 
życia oraz cech psychicznych (regulowanie rodzaju oraz intensywności przeżywanych 
emocji). Rzecznikami transhumanizmu są: John Harris, Julian Savulescu, Nick Bo-
strom, Ingmar Persson, Nicholas Agar. Na temat idei ulepszania natury ludzkiej w celu 
ochrony ludzkości przed samozagładą zob. I. Persson, J. Savulescu, The Perils of Cogni-
tive Enhancement and the Urgent Imperative to Enhance the Moral Character of Huma- 
nity, „Journal of Applied Philosophy” 2008, t. 25, nr 3, s. 162–177.
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kierują swój apel do rodziców podejmujących decyzje prokreacyjne, po-
wołując się przy tym na wymóg racjonalności, jaki nakazuje wykorzystanie 
wszelkich dostępnych informacji, aby doprowadzić do urodzenia dziecka 
z najlepszymi predyspozycjami genetycznymi (w tym ze zdolnością do 
samokontroli)8. Sam postulat mówiący o konieczności podjęcia konkretne-
go działania w celu uniknięcia zagłady ludzkości nie budzi kontrowersji. 
Wątpliwości rodzą się w dyskusji nad metodami jego realizacji. Z pewnością 
wymaga on podjęcia na nowo kwestii odpowiedzialności stanowiącej istot-
ny element namysłu etycznego, którego dzieje sięgają starożytności. Projekt 
Jonasa, mający rozszerzyć refleksję etyczną i w ten sposób uzupełnić jej nie-
wystarczalność, kładzie nacisk na „negatywny” aspekt rozwoju moralnego. 
Chodzi o wypracowanie takich postaw, które sprawią, że decyzje i działania 
jednostki nie będą zagrażać innym. Aby uściślić, w czym tkwi niedostatecz-
ność reguł i powinności formułowanych przez różne teorie etyczne, Jonas 
modyfikuje kantowski imperatyw, który przybiera postać czterech maksym: 
1) „Postępuj tylko w taki sposób, aby skutki twojego działania dały się pogo-
dzić z ciągłością trwania życia ludzkiego”. 2) „Postępuj tylko w taki sposób, 
aby skutki twojego działania nie były destrukcyjne względem możliwości 
takiego życia w przyszłości”. 3) „Nie wystawiaj na szwank warunków nie-
skończonego trwania ludzkości na ziemi”. 4) „W swych teraźniejszych wy-
borach wśród obiektów twojego chcenia uwzględniaj przyszłą integralność 
człowieka”9.

Taka modyfikacja kantowskiego imperatywu, jak twierdzi Jonas, lepiej 
obrazuje skalę współczesnych wymagań moralnych. Głównym założeniem 
proponowanego przez niego paradygmatu jest przesunięcie akcentu z pod-
miotu odpowiedzialności na to, co stanowi jej przedmiot. Opierając się na 
tym zabiegu, Jonas wprowadza postulat objęcia odpowiedzialnością polity-
kę publiczną, która mocą autorytarnej decyzji będzie nakładała na obywa-
teli określone obowiązki. Nie ma sprzeczności między pragnieniem dobra 
dla ludzkości a dążeniem do spełnionego życia. Troska o siebie jest nieod-
łączna od troski o państwo i o innych, na co wskazywała postawa Sokratesa, 
który mówił: „że ja jestem właśnie taki i że mnie bóg dał miastu, to może 
i stąd zmiarkujecie; przecież to nie jest zwyczajna ludzka rzecz, że ja o swoje 

8 Zob. J.  Savulescu, Procreative Beneficence: Why Should We Select the Best Children, 
„Bioethics” 2001, t. 15, nr 5–6, s. 413–426; J. Savulescu, G. Kahane, The Moral Obli-
gation to Create Children with the Best Chance of the Best Life, „Bioethics” 2009, t. 23,  
nr 5, s. 274–290.

9 H. Jonas, dz. cyt., s. 38.
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sprawy zgoła nie dbam (...) i to już od tylu lat, a ciągle jestem waszym do-
brem zajęty (...) i każdego namawiam, żeby dbał o dzielność”10. Jednakże 
etyka w swoim fundamentalnym wymiarze odnosi się do konkretnego czło-
wieka, a nie do abstrakcyjnej ludzkości. Troska o kształtowanie właściwych 
intencji moralnych, która obejmuje także dobro innych, wymaga znacznie 
więcej niż posłuszne internalizowanie reguł i powinności. Ponadto, jak pi-
sze Jacek Filek, przeżywanie podstawowego pytania etycznego „jak żyć?” 
ma charakter możliwości, która jest ufundowana w wolności11. Wyjściowe 
założenie Jonasa, mówiące o potrzebie włączenia do namysłu etycznego 
perspektywy obejmującej dobro przyszłych pokoleń, jest słuszne. Dyskusyj-
ny pozostaje jedynie wymóg, jaki stawia on etyce. Nie oznacza to wszakże, 
że refleksja etyczna jest bezsilna wobec współczesnych wyzwań stawianych 
przez postęp nauki i techniki.

Warto mieć na uwadze, że początek rozwoju wrażliwości etycznej oso-
by zależy od pragnienia i dążenia do jego świadomej realizacji12. Żaden 
projekt etyki nie może abstrahować od konstytuujących ją podmiotowych 
warunków, do których należy odnoszenie się do siebie jako wolnego i od-
powiedzialnego sprawcy działania, którego autonomiczność polega na zdol-
ności do refleksyjnej samooceny. Redukcja tego podstawowego warunku 
etyki lub uznanie go za drugorzędny są nie tylko trudne do przeprowadze-
nia, lecz także filozoficznie ubogie, ponieważ w ramach uzyskanego w ten 
sposób projektu etycznego nie można wyjaśnić konstytutywnej relacji bycia 
świadomym, autonomicznym podmiotem i ukierunkowania na określone 
wartości.

W stronę teorii podmiotu

(...) niezbędne jest bardziej niż kiedykolwiek problematyzowanie (...) odwoła-
nia się do podmiotowości zbyt łatwo potraktowanej jako podmiotowość ho-
mogeniczna, biorące za punkt wyjścia jej dzieje: zamiast po prostu traktować 

10 Platon, Obrona Sokratesa, 31b, [w:] tenże, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, 
Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1984, s. 270. Na temat znaczenia pojęcia troski 
w etyce Sokratesa zob. P.  Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P.  Domański, 
Warszawa 2000, szczególnie rozdział Troska o siebie, troska o innych, s. 64–67.

11 J. Filek, Etyka. Reinterpretacja, Kraków 2014, s. 9–26.
12 Zob. W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, [w:] tenże, O wielkości. Szkice 

z filozofii człowieka, Kraków 2002, s. 28–64.
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samą ideę podmiotowości jako nieuchronnie wpisującą się w to samo założe-
nie intelektualne (fałszywie wyrażone przez epitet metafizyczny, który również 
zasługiwałby na wyjaśnienie), trzeba niewątpliwie nauczyć się rozróżniać w sa-
mych dziejach wiele postaci podmiotowości, z których nie wszystkie są w tym 
samym sensie, w ten sam sposób i na tym samym poziomie metafizyczne.

A. Renaut, Era jednostki13

Jedno z najważniejszych zadań współczesnych projektów etycznych 
polega na wypracowaniu koncepcji podmiotu, który nie jest pustym treś-
ciowo „ja”, wyabstrahowanym z realnych wewnętrznych przeżyć związa-
nych z całym bogactwem sfery emocjonalno-motywacyjnej oraz z indywi-
dualnym doświadczeniem życiowym14. Przeciwko takiej redukcji występuje 
współczesna etyka cnót, którą zainicjowała Elizabeth Anscombe artykułem 
pt. Modern Moral Philosophy (1958)15. Projekt ten jest ufundowany na kry-
tyce dominujących w nowożytności teorii etycznych: kantowskiej deonto-
logii oraz utylitaryzmu. Zasadniczym dążeniem zwolenników etyki cnót 
jest powrót do namysłu nad formami kształtowania świadomości moralnej 
indywidualnego podmiotu. Zarzuty Anscombe kierowane pod adresem de-
ontologicznej i konsekwencjalistycznej tradycji etycznej dotyczą sposobu 
podejmowania i opisywania zagadnień moralnych. Nadmierne zoriento-
wanie refleksji na system reguł, powinności oraz skutki postępowania do-
prowadziło do zignorowania tego, co w etyce było przez starożytnych my-
ślicieli uważane za jej najistotniejszy, konstytutywny element, mianowicie 
wewnętrznego rozwoju moralnego osoby (rozumianego jako jej relacja do 
własnych pragnień, intencji, motywacji oraz celów odnoszących się do ca-
łościowo ujętego dobra). Dążąc do stworzenia tzw. teorii etycznej, dzięki 
której podmiot moralny w każdej sytuacji wymagającej od niego podjęcia 
decyzji zachowa się w sposób właściwy moralnie, zwolennicy deontolo-
gii i utylitaryzmu oderwali koncepcję podmiotu (realnych jednostkowych 
przeżyć wewnętrznych) od złożoności kontekstu sytuacji moralnej, w której 

13 A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyński, 
Wrocław 2001, s. 24.

14 Dzieje podmiotu nie są historią nieustannego wzmacniania tej samej postaci subiektyw-
ności. Mimo że narodziny tego pojęcia zwykło się wiązać z filozofią Kartezjusza, różne 
jego ujęcia można spotkać już w tekstach przedfilozoficznych, na przykład u Homera. 
Na ten temat zob. Ancient Philosophy of the Self, red. P. Remes, J. Sihvola, New York 2008; 
R. Sorabji, Self: Ancient and Modern Insights About Individuality, Life, and Death, Oxford 
2006. Por. także: A. de Libera, Archéologie du sujet. I. Naissance du sujet, Paris 2007.

15 G.E.M. Anscombe, Modern Moral Philosophy, „Philosophy” 1958, nr 33 (124), s. 1–19.
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poznawcze rozpoznanie i namysł etyczny były związane z ukształtowanymi 
dyspozycjami charakterologicznymi konkretnego człowieka16.

Uprzywilejowanie problematyki działań kosztem osobowego rozwoju 
moralnego w znacznej mierze dokonało się na skutek długotrwale obec-
nej, sięgającej przedfilozoficznej tradycji, rozwiniętej przez Platona i pod-
jętej przez nowożytność, antropologii opartej na dualizmie, który polegał 
na rozdzieleniu sfery rozumu oraz sfery emocji, traktowanej jako domena 
irracjonalnych sił17. W konsekwencji całą różnorodność sfery afektywnej 
zredukowano do tego, co jest nieistotne w filozoficznym opisie człowieka. 
Wyłączenie z praktyki moralnej motywów oraz racji psychologicznych na 
rzecz wyeksponowania kwestii rozumowych racji moralnych doprowadziło 
do ujmowania podmiotu moralnego w kategoriach abstrakcyjnego punkto-
wego „ja” („atomu czystej wyizolowanej woli”18).

Pominięcie podmiotu zakorzenionego w konkretnych realiach ży-
ciowych, posiadającego określoną strukturę psychofizyczną, indywidual-
ną historię, doświadczenie, preferencje, zadania i cele, stało się głównym 
powodem niepowodzenia nowożytnego projektu uczynienia z etyki teorii 
racjonalnej decyzji19. Problemy związane z podmiotowością, przed który-
mi stają utylitaryzm i deontologia, wyłaniają się w centralnym obszarze 

16 Zdaniem zwolenników etyki cnót jedno z niepowodzeń etyki współczesnej polega 
na rozdzieleniu tych procesów. Zob. M. Stocker, The Schizophrenia of Modern Ethical  
Theories, „Journal of Philosophy” 1976, nr 73.

17 W filozofii greckiej obecne są dwa ujęcia antropologiczne, z których jedno jest wyraź-
nie dominujące. Pierwsze polega na opozycyjnym traktowaniu sfery rozumu i sfery 
emocji. Drugie opisuje możliwość łączenia obu sfer ze względu na jedność władz oraz 
celów życiowych człowieka, które określa koncepcja eudajmonii. Koncepcję jedności 
procesów mentalnych i emocjonalnych znajdujemy w filozofii Arystotelesa. Gwoli ścis-
łości warto dodać, że Arystoteles nie jest konsekwentny w kwestii uznania motywa-
cyjnej strony emocji, co rodzi niemałe problemy interpretacyjne. O ile opisy zawarte 
w drugiej księdze Retoryki mogą prowadzić do wniosku, że Arystoteles odmawia przy-
znania ważnej roli związkom zachodzącym między emocjami a pragnieniami, o tyle 
w Etyce nikomachejskiej, zwłaszcza w księdze siódmej, w opisie sfery afektywnej wy-
raźnie obecny jest element motywacyjny. Zob. E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum.  
J. Partyka, Kraków 2014. Na temat niejednorodności stanowiska Arystotelesa w kwestii 
emocji zob. J.  Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce 
cnót, Kraków 2009, s. 123–141.

18 Zob. I. Murdoch, O idei doskonałości, [w:] taż, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Kraków 
1996, s. 36.

19 Zasadniczo wszystkie podnoszone argumenty przeciwko formalistycznemu traktowa-
niu etyki, formułowane przez myślicieli wywodzących się z różnych szkół i tradycji 
filozoficznych, wiążą się z problematyką podmiotu.
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myślenia etycznego i bez właściwego przeformułowania podejścia do mo-
ralności spór o kwestię moralnej integralności i odpowiedzialności osoby 
pozostanie zawieszony w próżni. Aby znaleźć bardziej adekwatny opis roz-
woju świadomości moralnej, którego nie dostarcza formalistyczny system 
zasad i norm, trzeba ponownie przemyśleć możliwości (przy jednoczesnym 
uwzględnieniu ograniczeń), jakie tkwią w podmiotowo (teleologicznie i eu-
dajmonistycznie) zorientowanej starożytnej etyce cnót20. W antycznej tra-
dycji aretycznej (zwłaszcza w jej arystotelesowskiej wersji) pojawia się kon-
cepcja całościowo ujętego podmiotu, która pozwala lepiej opisać złożoność 
sfery doświadczenia moralnego, to jest proces kształtowania się osobowości 
moralnej sprawcy w obecności wszystkich jego uwarunkowań i ograniczeń. 
Proces świadomego kształtowania i doskonalenia osobowości, który zmie-
rza do osiągnięcia jednostkowego maksimum etycznego, lecz go nigdy nie 
osiąga, nie rozpoczyna się na mocy jednorazowej, niczym nieuwarunko-
wanej decyzji. W kształtowaniu świadomości moralnej jesteśmy cały czas 
w stanie dążenia i stan ten jest jedynym, jaki jest nam dostępny. Bycie w sta-
nie dążenia oznacza, że w życiu moralnym zawsze będziemy niedoskonali 
i nigdy nie zrealizujemy naszego całkowitego potencjału rozwojowego, po-
nieważ nie jest możliwe pełne jego poznanie i wyczerpanie. Nie twierdzę, 
że dążenie do osiągnięcia maksimum etycznego oznacza obieranie sobie za 
cel „stawanie się etycznym” w sensie, o jakim pisze Max Scheler, a za nim 
powtarza Jacek Filek. Dążenie, o którym mowa, zakłada pytanie o sposób 
życia, o całościowe jego zorientowanie, które stanowi fundamentalny punkt 
odniesienia wszystkich pozostałych pytań stawianych w konkretnych sytua-
cjach moralnych21. Nie chodzi zatem o cel dążenia, lecz o samo celowanie22 
– rozumiane jako długi i złożony proces. 

20 Mimo że wielu zwolenników etyki cnót uznaje się za spadkobierców Arystotelesow-
skiej tradycji aretycznej (teleologicznego sposobu ujmowania moralności i eudajmoni-
stycznie pojmowanego dobra), nie są oni do końca wierni wykładni Stagiryty. Przede 
wszystkim odrzucają jej metafizyczne i epistemologiczne założenia. Trzeba także pa-
miętać, że odwoływanie się do starożytnej etyki cnót nie oznacza, iż mamy do czynie-
nia z jednolitym stanowiskiem etycznym. Współczesny nurt aretycznej filozofii mo-
ralnej jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Nie sposób stawiać w jednym szeregu ujęcia 
takich myślicieli jak A. MacIntyre, B. Willims, I. Murdoch, Ch. Taylor, M. Nussbaum, 
M. Slote czy R. Crisp.

21 Por. J. Filek, Etyka. Reinterpretacja, s. 21–23.
22 Wielu badaczy starożytnej myśli etycznej, odnosząc się do greckiego pojęcia celu – 

τέλος, skłania się ku interpretacji akcentującej czasownikowe ujęcie powyższego termi-
nu, tj. „celowanie”, „dążenie do czegoś”.
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Całościowe ujęcie podmiotu moralnego pokazuje, że w zachowanie 
oraz działanie ludzkie zaangażowana jest wielość i kompleksowość proce-
sów poznawczo-motywacyjno-afektywnych. Opis sytuacji wyborów mo-
ralnych nie ogranicza się do przedstawienia stanu świadomości w chwili 
ich podejmowania, lecz musi uwzględniać całość doświadczenia podmiotu, 
do którego należą: ciąg wcześniejszych działań, wynikających z przyjętych 
postaw oraz przekonań, określone preferencje, cechy charakterologiczne, 
okoliczności zewnętrzne etc. Jak słusznie zauważa Julia Annas, etyka staro-
żytna może przemówić tylko do tych, którzy myślą o swoim życiu jako ca-
łości, stawiając sobie pytanie o długi proces, w efekcie którego stali się tymi, 
kim są w chwili obecnej; o to, w jaki sposób dawne plany, sukcesy i porażki 
ukształtowały osobę, która prezentuje teraz określone postawy i realizuje 
podjęte przedsięwzięcia, oraz w jakim stopniu rzutują one na jej przyszłe 
cele23. Antyczna refleksja etyczna kładzie akcent na dwa powiązane z sobą 
elementy: czynnik czasu oraz kontekst rozwoju moralnego, jaki obejmuje 
całość zachowań osoby.

W Ethics and the Limits of Philosophy Bernard Williams, podążając za 
tezą Anscombe o bezcelowości szukania jednego teoretycznego modelu, do 
którego można sprowadzić całą rzeczywistość moralną człowieka, twierdzi, 
że filozofia moralna zamiast zaczynać od kwestii „co powinienem czynić?”, 
„jak być dobrym?” lub „jak osiągnąć szczęście?”, powinna powrócić do so-
kratejskiego pytania „jak należy żyć?”24. Nowożytne dążenie do wyelimi-
nowania z etyki dylematów moralnych, co zresztą okazało się niemożliwe, 
zatrzymało refleksję etyczną w martwym punkcie. Przywrócenie prymatu 
sokratejskiego pytania we współczesnej etyce oznacza podjęcie w nowym 
kontekście takich zagadnień jak: rozumienie zakresu autonomii i odrębno-
ści moralnej osoby, problem odpowiedzialności podmiotu moralnego, który 
doświadcza wielości różnych ograniczeń i uwarunkowań, sposób i zakres, 
w jakich indywidualny podmiot może świadomie korygować swoje dyspo-
zycje, nawyki i postawy.

Uznanie, że sfera podmiotowości stanowi centralne zagadnienie etyki, 
pociąga za sobą inny sposób rozumienia i oceny działania, którego war-
tość zależy przede wszystkim od jakości kondycji moralnej sprawcy, od jego 
intencji i motywacji. Wybory i działanie wpływają na rozwój właściwych 

23 Zob. J. Annas, The Morality of Happiness, Oxford 1993, s. 28–29.
24 Zob. B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, London 1993, s. 4. Na prymat py-

tania „jak żyć?” wskazuje także Jacek Filek. Zob. tenże, Etyka. Reinterpretacja, s. 17–24. 
Zob. też: tenże, Filozofia jako etyka: eseje filozoficzno-etyczne, Kraków 2001.
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dyspozycji moralnych osoby. Odpowiedź na pytanie „kim jestem?” wymaga 
znacznie więcej niż odpowiedź na pytanie „jak powinno się postąpić w da-
nej sytuacji?”.

Starożytni myśliciele sformułowali wezwanie γνῶθι σαὐτόν, które inter-
pretowano, przyjmując, że kluczem do spełnionego życia jest samowiedza. 
Warunkiem kształtowania moralnych postaw jest z jednej strony poznanie 
i rozumienie samego siebie, z drugiej strony poznanie i rozumienie tego, co 
stanowi o dobrym życiu. Samopoznanie oraz samorozumienie to otwarty, 
niekończący się, dynamiczny proces, w którym każdy kolejny etap powią-
zany jest z tym, który go poprzedza. Powtórzmy raz jeszcze: podstawowym 
warunkiem możliwości odpowiedzi na pytanie „jak żyć?” jest samopozna-
nie i samorozumienie. Istnieje przynajmniej sześć dziedzin życia, w których 
samowiedza stanowi nieodłączny punkt wyjścia: 1) Poznanie samego siebie 
jest ważnym elementem rozumienia tego, „kim jestem i kim chcę być” (jest 
warunkiem tożsamości). 2) Samowiedza jest zakładana w rozumowaniach 
moralnych, zwłaszcza w przypadku sądów przypisujących sprawstwo temu, 
kto działa oraz wynikającej z tego przypisania odpowiedzialności moral-
nej. 3) Poznanie i rozumienie samego siebie otwiera perspektywę przyszło-
ści danej osoby. 4) Samowiedza ściśle wiąże się z postulatem doskonalenia 
samego siebie. 5) Samopoznanie i samorozumienie jest warunkiem urze-
czywistnienia ideałów dobrego i szczęśliwego życia. 6) Samowiedza leży 
u podstaw zdolności mówienia, którego warunkiem jest rozumienie sensu 
własnych wypowiedzi oraz zdolność do dostosowywania tych sensów do 
treści własnych myśli25. Zdobywanie samowiedzy jest procesem niepozba-
wionym ograniczeń i aporetyczności, jakie wynikają z istnienia niezbywal-
nych cech kondycji ludzkiej, do których należą między innymi cielesność 
i konstrukcja psychiczna26. Wiedzieli o tym starożytni i w zależności od 
przyjętych założeń dotyczących kwestii metafizycznych i ontologicznych 
stworzyli różne modele antropologiczno-etyczne.

25 R. Piłat, Aporie samowiedzy, Warszawa 2013, s. 12–19. Omawiając postulat podjęcia 
ideału samowiedzy, autor wskazuje na jej trzy konstytutywne warunki: faktyczność, 
normatywność i racjonalność. One to sprawiają, że wiedza o samym sobie prowadzi do 
samozobowiązania.

26 Dlatego relację do samego siebie Robert Piłat nazywa ironiczną samowiedzą.
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z powrotem do Arystotelesa? Charakter jako kategoria etyczna 
(możliwości i ograniczenia)

Bo dobra zewnętrzne w stosunku do duszy są dziełem przypadku i losu, ale 
sprawiedliwym ani też umiarkowanym nikt nie bywa przypadkiem ani też 

z łaski losu.
Arystoteles, Polityka 1323b 25–2727

Więc w tych rzeczach (...) to jedna jest rzecz decydująca, ale to nie jest sta-
rość, Sokratesie, tylko charakter człowieka.

Platon, Państwo 32928

Rozwój świadomości moralnej jest złożonym, wieloaspektowym procesem, 
który dokonuje się dzięki określonym warunkom. Najważniejsza właści-
wość, która stanowi konstytutywną cechę podmiotu moralnego, polega na 
tym, że pozostaje on zawsze w relacji do samego siebie. W przeciwieństwie 
do deontologicznego i konsekwencjalistycznego sposobu wartościowania, 
etyka moralnego sprawcy kładzie nacisk na indywidualne pragnienie samo- 
kształcenia, które prowadzi do bycia podmiotem rozumiejącym swoje cele, 
podejmującym świadomy wysiłek w rozpoznawaniu i rozwijaniu włas-
nych możliwości oraz posiadającym umiejętność przekształcania swoich 
doświadczeń w świadomą refleksję. Arystotelesowska etyka cnót29 opisuje 
wielopłaszczyznowy rodzaj zależności, w jakiej pozostają względem siebie 
sfera namysłu, decyzji, woli i emocji. Zgodnie z centralną ideą tej trady-
cji rozwijanie wrażliwości moralnej opiera się na poznawczym i ocennym 
stosunku człowieka do własnych intencji, motywacji oraz działania. Cnoty 
są umiejętnościami, dyspozycjami związanymi z racjonalnością praktyczną 
i realizacją jednostkowych celów. Dotyczą one postanowienia oraz sposobu, 

27 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2012.
28 Platon, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw”, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 

s. 29.
29 Z uwagi na wielość interpretacji Arystotelesowskiej etyki cnót nie sposób dzisiaj mówić 

o jednej etyce cnót lub też o jakiejś uniwersalnej wykładni cnoty. Szerzej na ten temat 
zob. N. Szutta, Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2007. Zob. także: 
J.  Jaśtal, Etyka cnót, etyka charakteru, [w:] Etyka i charakter, wybór i tłum. J.  Jaśtal, 
Kraków 2004, s. 7–42.
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w jaki człowiek „radzi sobie” z tym, co przeżywa, oraz tworzy samego sie-
bie30. Arystotelesowski model działania moralnego opisuje złożoność pro-
cesów zaangażowanych w świadome podejmowanie wyborów moralnych. 
Opis sytuacji decyzyjnej nie ogranicza się do przedstawienia stanu umy-
słu w chwili decyzji, lecz uwzględnia także wielość procesów zachodzących 
wskutek wcześniejszych wyborów, które kształtują charakter oraz wpływają 
na to, jakie racje są dostępne podmiotowi w chwili namysłu i podejmowania 
określonego działania. Kluczową kwestią jest rozumienie sposobu, w jaki 
osoba kształtuje (nie „wytwarza”) własne kompetencje moralne. Arystote-
les mówi, że dyspozycja moralna jest czymś, co podmiot nabywa poprzez 
świadome powtarzanie wyborów i utrwalanie nawyku podejmowania właś-
ciwych decyzji. Należy pamiętać, że centralne znaczenie dla projektu ety-
ki Stagiryty ma teza o całościowym ujęciu podmiotu moralnego, zgodnie 
z którą moc inicjowania działania moralnego nie leży jedynie w rozumie, 
lecz również w dyspozycjach charakterologicznych oraz w bogatej sferze 
afektywnej.

Cnota jest dyspozycją, która łączy się z wyborem na dwa sposoby. Powstaje 
ona poprzez powtarzanie wyborów i rozwijanie nawyków [niezbędnych] do 
takich wyborów. Nie jest jednak bezmyślnym nawykiem nabytym w wyniku 
powtarzanych doświadczeń bez udziału namysłu i postanowienia. Chociaż 
więc rzeczywiście przeobraża się w stałą tendencję działania i decydowania 
raczej w taki, a nie inny sposób, przeobrażenie to nie jest spowodowane przez 
środki nieracjonalne – zwykłe powtarzanie, tępą naukę czy działanie mecha-
niczne. Jest po prostu efektem tego, że ktoś powtarza te same decyzje – jego 
rozumowanie okazuje się spójne, a ponawiany namysł nie daje mu powodu do 
zmiany punktu widzenia. Powstająca w efekcie coraz większa spójność zacho-
wania i reagowania nie przeradza się w nieracjonalną siłę, stanowiącą zagroże-
nie dla dalszego ćwiczenia się podmiotu (...) w racjonalności. Należy raczej na 
to patrzeć jak na proces, w efekcie którego podmiot coraz lepiej wykorzystuje 
swoją racjonalność – dyspozycje, które rozwija, są wynikiem jego namysłu 
i postanowienia, co można nabyć w sposób bezrozumny31.

Tym, co określa nas moralnie, jest złożoność czynników sprawstwa, na ja-
kie składają się przekonania, sposoby wartościowania, postawy oraz stosunek 

30 Por. J. Annas, The Morality of Happiness, s. 49.
31 J. Annas, Cnoty, tłum. J. Jaśtal, [w:] Etyka i charakter, s. 91.
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do reakcji emocjonalnych. Moralność nie jest czymś, co nam się przydarza 
i wobec czego jesteśmy bierni, lecz jest tym, co angażuje nas osobowościo-
wo32. Kategoria charakteru moralnego zakłada zdolność do jego rozumnego 
kształtowania33. Jednakże, jak twierdzi Arystoteles, świadome modyfikowanie 
charakteru, wyrabianie odpowiednich przyzwyczajeń wprawdzie usposabia 
do właściwego działania, lecz go nie determinuje. Może się zdarzyć, że osoba 
posiadająca odpowiednio ukształtowany charakter na skutek ciągłego prak-
tykowania cnót działa wbrew świadomie nabytym nawykom. Problem ten 
współcześni badacze określają jako „słabość moralna woli”34 i jest on różnie 
przez nich interpretowany. Zasadniczo rozważa się w nim kwestie, dlaczego 
właściwe przekonania i postanowienia nie zawsze przekształcają się w ade-
kwatne im pragnienia oraz co można zrobić, aby słuszność sądów współ-
grała ze słusznym dążeniem i działaniem. Żaden projekt etyczny nie spełni 
wymogu opracowania takich form doskonalenia, które gwarantowałyby, iż 
w każdej sytuacji moralnej osoba właściwie wykorzysta zdolność do podję-
cia słusznej decyzji oraz że będzie zgodnie z nią działać. Należy pamiętać, że 
przestrzeń między znajomością dobra a jego realizacją jest domeną wolności, 
która jest wolnością uwarunkowaną, to znaczy zakorzenioną w psychofizycz-
nej strukturze konkretnej osoby, w historii jej życia oraz w indywidualnym 
charakterze wykształconym w jej toku35. W pierwszej księdze Etyki nikoma-
chejskiej Arystoteles wyraźnie zaznacza, na czym polega specyfika natury ety-
ki: „Co się tyczy opracowania naszego przedmiotu, to wystarczy może, jeśli 
ono osiągnie ten stopień jasności, na który ów przedmiot pozwala. Nie we 
wszystkich bowiem wywodach należy szukać tego samego stopnia ścisłości”36. 
Oczekiwania i wymogi stawiane współczesnym projektom etycznym powin-
ny być dostosowane do natury samej etyki. Przedstawiony powyżej ogólny 

32 Zob. Ch. Korsgaard, Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to 
Parfit, „Philosophy and Public Affairs” 1989, vol. 18, no. 2, s. 101–132.

33 Zagadnienie kształtowania charakteru moralnego jest różnie ujmowane przez starożyt-
nych myślicieli. Inaczej opisuje je Platon i stoicy, inaczej Arystoteles.

34 Por. D. Davidson, Jak jest możliwa słabość woli?, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moral-
ności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Warszawa 1997, s. 81–106. Por. także: 
W. Galewicz, Spór o słabą wolę, [w:] tenże, Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy 
i ilustracje do „Etyki nikomachejskiej”, cz. I, Kraków 2002, s. 47–86.

35 Koncepcji „uwarunkowanej wolności” nie traktuję jako części redukcjonistycznego sta-
nowiska, które odwołuje się do przyczynowej teorii działania. Por.: J. Habermas, Mię-
dzy naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne, tłum. M. Pańków, Warszawa 2012; 
J. McDowell, Two Sorts of Naturalism, [w:] tenże, Mind, Value, and Reality, Cambridge 
2001, s. 167–197.

36 Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1094 b, s. 79.
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zarys Arystotelesowskiego modelu działania wypływającego ze świadomie 
kształtowanych charakterologicznych cech dyspozycjonalnych nie ogranicza 
się wyłącznie do kwestii psychologii moralnej, lecz służy przede wszystkim 
rozwinięciu określonej koncepcji etycznej.

zakończenie

Krytyczny esej Anscombe, apel Jonasa oraz wystąpienia przeciwników idei 
„postludzkiej kondycji” (J. Habermasa, M. Sandela, F. Fukuyamy) pokazują 
potrzebę wypracowania projektu współczesnej etyki, który polega albo na 
wskazaniu nowego paradygmatu myśli etycznej, albo na powrocie do okre-
ślonych ideałów filozoficznych. Nawiązując do tradycji antycznej, starałam 
się dowieść, że mówiąc o etyce, nie można abstrahować od tego, co stanowi 
jej podstawę, którą jest ideał refleksyjnej samowiedzy (świadoma relacja do 
samego siebie). Dla wielu z nas ogólność sokratejskiego pytania „jak powi-
nienem żyć?” może wydawać się mało zachęcająca i nieprzynosząca pożytku. 
Samo wezwanie do życia poddanego refleksji nie daje konkretnych odpowie-
dzi na dylematy moralne, przed którymi stawia nas współczesny rozwój cy-
wilizacji i związane z nim zagrożenia. Zamiast podsuwać gotową odpowiedź 
na pytanie „co należy uczynić w sytuacji, w jakiej się znalazłem?”, starożytna 
maksyma γνῶθι σαὐτόν przynosi nam jedynie praktyczny ideał kierowania 
sobą, który można osiągnąć na drodze samopoznania i samorozumienia. Nie 
twierdzę, że ideał ten jest wystarczający i dalsze rozważania są bezcelowe. 
Chcę tylko powiedzieć, występując w jego obronie, że jest to zapewne najlep-
szy punkt wyjścia wszelkich przyszłych projektów etycznych.
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