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Wstęp

Różne nurty etyki jest książką, która zawiera podstawowe infor-
macje niezbędne dla osób interesujących się etyką. Poszukując 
odpowiedniego podręcznika dla pracy dydaktycznej ze studen-
tami etyki, dotychczas posiłkowałem się różnymi opracowania-
mi. Każda z pozycji dostępnych na rynku wydawniczym zawie-
ra jakąś część ważnych informacji, ale też każda posiada istotne 
braki. W  tej książce znalazło się miejsce dla kilku filozofów, 
którzy byli ważnymi myślicielami w dziejach historii etyki, lecz 
w większości opracowań są pomijani.

W mojej pracy dydaktycznej dostrzegałem konieczność nowe-
go ujęcia etyki, które silniej eksponowałoby doktrynalne źródła 
poglądów moralnych, a także potrzebę odnowienia języka, w któ-
rym (wobec nowych odkryć i dokonujących się przemian) trzeba 
mówić o etyce i jej celach. Materiał powinien być opracowany 
w sposób przejrzysty i łatwy do przyswojenia, dlatego starałem się 
ograniczać zbyt zawiłe kwestie terminologiczne. W opracowaniu 
brakuje kilku filozofów, którzy wprawdzie oddziaływali na rozwój 
filozofii, ale ich koncepcje nie wpłynęły wyraźnie na myśl etyczną. 

Układ książki nie zawsze jest uporządkowany chronologicz-
nie, gdyż starałem się koncentrować na rozwoju myśli etycznej 
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w poszczególnych kierunkach filozoficznych. W zestawieniach 
projektów etycznych pragnąłem wskazać, jakie problemy starały 
się one rozwiązać oraz jakie problemy same generowały. Chcia-
łem również ukazać specyfikę rozwoju myśli etycznej w poszcze-
gólnych krajach. W dostępnych podręcznikach nie uwzględniono 
dotychczas rozwoju polskiej myśli etycznej. Polscy myśliciele 
jedynie w niektórych działach etyki wnieśli ważny wkład w roz-
wój europejskiej etyki, ale ich poglądy były istotnym elementem 
historii Polski, kształtującym polską moralność.

Na wstępie, zanim przejdziemy do przeglądu kolejnych sta-
nowisk etycznych, warto zdefiniować pojęcie „etyki” i wyjaśnić, 
w jakim zakresie będzie ono rozumiane w książce. Jest wiele 
definicji etyki, ale żadna nie jest w pełni zadowalająca. Pojęcie 
to pochodzi od greckiego éthos. W odniesieniu do ludzi ozna-
czało formy zdeterminowania przez wspólnotę oraz wszystko, co 
w ramach życia wspólnotowego wiązało się ze sferą obyczajów, 
zwyczajów i nawyków. W późniejszym czasie éthos stosowano do 
określenia charakteru jednostek, w odniesieniu do tradycyjnych 
relacji wspólnotowych, obyczajów, praw oraz zobowiązań wynika-
jących z funkcjonowania we wspólnocie. Podkreślam tu korelację 
pomiędzy odniesieniami do zwierząt i ludzi, gdyż w Grecji zręby 
etyki tworzyli rolnicy i hodowcy, którzy problemy etyczne, w tym 
doskonalenie człowieka, rozumieli analogicznie do doskonalenia 
szczepów winorośli, czy rasy koni. 

Zbliżone znaczeniowo do etyki, i często traktowane zamien-
nie, pojęcie „moralności” wywodzi się od łacińskiego mos, które 
pierwotnie oznaczało „wolę”, a następnie było rozumiane jako 
wola narzucona ludziom przez bogów lub władców. Obejmo-
wało nakazy i prawa oraz tradycyjne zwyczaje. Mos miało zakres 
znaczeniowy zbliżony do éthos, obejmując dziedziny kształto-
wania charakteru i działania zgodnego z ustalonymi normami 
społecznymi. 
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W rozumieniu greckich filozofów etyka miała się zajmować, 
mówiąc najogólniej, badaniem tego, czym jest dobre życie i jakimi 
drogami do niego zmierzać. Dla Platona istotne było osiągnię-
cie indywidualnej harmonii w wymiarze zarówno społecznym, 
jak i kosmicznym. Arystoteles koncentrował się na teorii cnót, 
które miały kształtować charakter jednostki dążącej do osiąg-
nięcia szczęścia. Greckie pojęcie etyki, ustalone przez Arysto-
telesa, w tłumaczeniach i komentarzach Cycerona zastąpione 
przez pojęcie moralis, koncentrowało się bardziej na tym, co 
słuszne w postępowaniu danej osoby, niż na kwestii charakteru. 
U św. Tomasza z Akwinu, który skupiał się na skłonnościach czy 
przyzwyczajeniach, przechodzących w naturę, etykę zastępuje filo-
zofia moralna. W późniejszym czasie Immanuel Kant rozdzielił 
etykę i moralność, przypisując pierwszej rozpatrywanie proble-
mów dotyczących sprawiedliwości, zaś drugiej kwestie związane 
z dobrym życiem. Współcześnie najczęściej przyjmuje się, że etyka 
to naukowa refleksja nad obowiązującymi w różnych wspólnotach 
formami moralności, które obejmują dziedzinę decyzji i czynów.

Próby uściślenia terminu etyka, dokonywane przez kolej-
nych filozofów, nie uzyskały powszechnej aprobaty. Przykładowo, 
George Edward Moore w Principia Ethica (1903) próbował 
definiować etykę jako ogólne rozważania nad tym, co dobre. 
Jednak takie ujęcie jest zbyt wąskie i jednostronne, na co wska-
zywał Ludwig Wittgenstein: „Etyka to rozważania nad tym, co 
wartościowe, lub nad tym, co jest rzeczywiście ważne; a mógłbym 
powiedzieć: Etyka to rozważania nad sensem życia, czy nad 
tym, co powoduje, że warto żyć, lub nad własnym sposobem na 
życie”1. Wszystkie te kwestie niewątpliwie znajdują się w polu 
zainteresowania etyki.

1 L. Wittgenstein, Wykład o etyce, w: tegoż, Wykłady o religii i etyce, przeł. 
W. Sady, Kraków 1995, s. 77‒78.



12 RÓŻNE NURT Y ET YKI – PRZEGLĄD STANOWISK

Rola etyki zarówno w życiu jednostkowym, jak i w życiu spo-
łecznym jest niezwykle istotna. Próbuje ona bowiem odnaleźć 
szereg wartości i norm, które mają porządkować życie społeczne 
oraz regulować relacje pomiędzy jednostkami i grupami spo-
łecznymi. Analizy z zakresu etyki obejmują wszystkie dziedziny 
aktywności ludzkiej, w tym naturę człowieka, tradycję i cele, jakie 
ludzkość ma do spełnienia.

Warto w tym miejscu podkreślić, że etyka nie tylko zajmu-
je się rzeczywistością, jaka jest, czyli tym, jak ludzie postępują 
(etyka opisowa), ale również rzeczywistością, do której warto 
dążyć (etyka normatywna). Człowiek zmienia świat, kształtuje 
siebie, wyznacza sobie kolejne cele – wskutek czego rzeczywi-
stość ludzka zmienia się dynamicznie. W tym procesie etyka 
próbuje podpowiadać, doradzać i odradzać wybory określonych 
dróg, stara się dostrzegać konsekwencje dokonywanych wyborów 
i podejmowanych działań. Aby tego dokonać, przyjmuje pewien 
określony model rzeczywistości i w jego ramach określa modele 
człowieka, postaw życiowych, hierarchii wartości. Trzeba o tym 
pamiętać, zgłębiając historię etyki, dlatego w książce nie ogra-
niczyłem się jedynie do rekonstrukcji samych poglądów etycz-
nych, ale umieszczam je na tle wyobrażeń kolejnych filozofów 
o naturze świata.

Posiłkując się terminologią zaproponowaną przez Tadeusza 
Gadacza, można uznać, że moja interpretacja historii etyki ma 
charakter intuicjonistyczno-kulturowy, tzn. istotne jest w niej 
ukazanie rozwoju idei etycznych, funkcjonujących w kolejnych 
modelach kulturowych i odmiennych, często równolegle two-
rzonych, tradycjach filozoficznych2.

2 Por. T. Gadacz, W sprawie koncepcji historii filozofii, w: Historia filozofii 
w  poszukiwaniu realizmu, red. A.  Andrzejuk, M.  Zembrzuski, (Opera 
Philosophorum Medii Aevi. Textus et Studia, t.  10), Warszawa 2011, 
s. 27.



Wstęp 13

W tomie prezentuję rozwój etyki europejskiej od czasów jej 
narodzin w antycznej Grecji aż do końca XIX wieku. Problemy, 
na które zwracali uwagę greccy myśliciele, oraz ich rozwiązania 
były komentowane i na wszelkie sposoby interpretowane przez 
kolejne pokolenia – do dziś budzą szereg kontrowersji. Współ-
cześnie wciąż toczą się polemiki o to, kto jest miarą wszechrzeczy, 
nie milkną też echa sporu między sofistami i Sokratesem, czy 
pomiędzy Platonem a Arystotelesem. Indywidualizm Sokrate-
sa i podkreślających go cyników, skonfrontowany z systemami 
Platona i Arystotelesa, był kontynuowany przez św. Augustyna, 
Kartezjusza, francuskich spirytualistów, stających w opozycji 
do ujęć systemowych, a w XIX wieku przez egzystencjalistów 
występujących przeciwko systemom idealistycznym. 

W tym długim okresie, mimo pewnej ciągłości podejmowa-
nych problemów, zmieniały się wizje świata i powoli nabierał 
ostatecznego kształtu nowożytny paradygmat kultury europej-
skiej, czego efektem była tzw. nowoczesna wizja świata i człowie-
ka. Nowoczesność to pojęcie, które wyrasta z ideałów oświece-
niowych, ale ma korzenie w starożytności. Ideał nowoczesnego 
człowieka wraz z wizją cywilizacji postępu znalazł zwieńczenie 
w koncepcjach naturalizmu i scjentyzmu, a w kulturze masowej 
jest obecny do dzisiaj. Ten model świata i człowieka był jednak 
krytykowany już w drugiej połowie XIX wieku, co w następnym 
stuleciu utorowało drogę do rozpadu filozofii, a wraz z nią etyki, 
na niezliczoną ilość szkół i nurtów. Ostatni rozdział zatytułowany 
„Nowe nurty w etyce XIX wieku” jest właśnie zapowiedzią tego 
rozpadu, a koncepcja Fryderyka Nietzschego stanowi niejako 
punkt zwrotny w rozwoju myślenia o etyce. 


