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Wieloznaczność terminów: etyka i moralność

W literaturze przedmiotu zarysowały się różne stanowiska co do możliwości zdefi-
niowania zjawiska społecznego zwanego moralnością. Najczęściej spotykanym stanowiskiem
jest to, zgodnie z którym przez moralność rozumie się ten i tylko ten system norm, ocen
i wzorów postępowania, który uznaje się za słuszny. Zgodnie z takim ujęciem, nie każdy sys-
tem norm i ocen jest moralnością, bowiem cechą konstytutywną moralności jest jej słuszność
lub – jak inni nieprecyzyjnie określają – „prawdziwość”. Istnieje również stanowisko, zgod-
nie z którym w ogóle nie można  zdefiniować moralności ze względu na złożoność tego zja-
wiska. Chodzi więc o to, iż w różnych czasach i różnych miejscach, wśród rozmaitych społe-
czeństw zupełnie inne kategorie czynów były przedmiotem moralnych wartościowań, nie
mówiąc już o treści nakazów i zakazów moralnych. W związku z tym uważają niektórzy iż
nie, ma żadnej możliwości wyodrębnienia spośród innych zjawisk społecznych zjawiska
zwanego moralnością. Można tylko ogólnie scharakteryzować, jakie elementy składają się na
to zjawisko społeczne i czy istnieją być może, możliwości podania pewnych cech charaktery-
stycznych, pozwalających wyodrębnić owo zjawisko.

Przyjmijmy, że pojęcie „moralność” oznacza mniej więcej tyle co życie moralne, a ży-
cie moralne to życie po prostu ludzkie, zarówno indywidualne jak społeczne, ujęte w świetle
norm. Życie moralne staje się przedmiotem nauki, badania naukowego. O ile badanie owo
podchodzi do faktów życia moralnego w sposób tylko opisowy przy zastosowaniu metody
doświadczalno – indukcyjnej, wówczas mamy do czynienia z tzw. nauką o moralności. Nauka
ta zajmuje się istniejącymi normami moralnymi, a zatem ustala, co w danym środowisku czy
też w danej epoce historycznej uchodzi lub uchodziło za dobre lub złe. Nauka o moralności
nie określa, co jest dobre, a co złe. Tym zajmuje się „etyka”. która do życia moralnego pod-
chodzi w sposób nie opisowy, ale normatywny. Określa więc normy, czyli wydaje sądy
o tym, co jest dobre, a co złe, i sądy te uzasadnia, tzn. wykazuje, dlaczego tak jest. W ten spo-
sób jasno się rysuje różnica pomiędzy opisową nauką o moralności a etyką – nauką norma-
tywną. Niemniej potocznie mówi się nieraz „nauka o moralności” mając na myśli „etykę”,
podobnie jak się mówi „etyka” mając na myśli „moralność”. Zwłaszcza te dwa ostatnie poję-
cia bywają wymiennie używane w różnych wypowiedziach. Tak więc mówi się   i pisze nie-
raz np. o „etyce chrześcijańskiej”, mając na myśli tylko faktyczną moralność niektórych
chrześcijan, i to zupełnie bez zbadania, czy i o ile ta faktyczna moralność wypływa z zasad
etyki chrześcijańskiej, czy nie zachodzi może wbrew tym zasadom. Tego rodzaju wypowie-
dzi, jak twierdzi K. Wojtyła,  są przejawem pomieszania pojęć i przyczyniają się jeszcze do
ich większego pomieszania.

Pytanie: czym jest moralność? wywołuje wśród grona polskich autorów odpowiedzi
w głównych zarysach zgodne, ale równocześnie dalekie od ideału wyczerpujących definicyj-
nych ustaleń. Najbardziej nawet pogłębione charakterystyki, z jakimi stykamy się    w naszym
piśmiennictwie naukowym, pozostawiają wiele otwartych spraw, wiele pytań i wątpliwości,
twierdzi S. Soldenhoff.

Pojęcie „moralności” w swych dotychczasowych wersjach związanych z orientacją
naukową należy jeszcze do kategorii określeń prowizorycznych; służy przede wszystkim do
ustalenia wymiarów i systematyzacji zjawisk, które kojarzymy z przedmiotem pod wpływem
intuicji badawczych.

Moralność umiejscawia się w szerszym obszarze nierozłącznie związanych z człowie-
kiem – jego istnieniem indywidualnym i zbiorowym. Uważa się ją za organiczny składnik
przekonań bądź postaw ludzkich, przy czym pojęcie tych ostatnich obejmuje zwykle, poza
przekonaniami, sferę zharmonizowanej z nimi działalności życiowej.

Ogólne określenie moralności jako składnika ludzkich postaw nie zamyka oczywiście
drogi do dalszej konkretyzacji jej kształtów. Na przejawy moralności natrafiamy w określo-
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nych opiniach i przekonaniach, a także pośrednio w ludzkim postępowaniu, w przesłankach
którego doszukujemy się w sprawczej roli takich opinii i przekonań.

Według M. Osowskiej „etyka” będzie pewną dyscypliną głoszącą, co jest dobre, a co
jest złe moralnie, dyscypliną zalecającą, co się powinno robić i czego należy unikać, zaś
etycznymi będą wypowiedzi wchodzące w skład tej dyscypliny. Tak rozumiana etyka wcho-
dzić będzie w skład moralności epoki, w której powstała, przy rozumieniu przez moralność
ogółu wypowiadanych w danej epoce i w danym środowisku ocen i norm. Przy takim poj-
mowaniu sprawy każda ocena etyczna byłaby jednocześnie oceną moralną, ale nie na odwrót,
tzn. nie każda, ocena moralna jest oceną skodyfikowaną w jakimś systemie. Poglądy głoszone
w etykach stałyby się w ten sposób wycinkiem naszego życia moralnego.

W mowie potocznej słowa „etyka” i „moralność” zazwyczaj używane są wymiennie.
Kiedy jednak przystępuje się do zagadnień natury teoretycznej, niezbędne są jak twierdzi H.
Jankowski, pewne rozróżnienia znaczeniowe, które są koniecznym warunkiem uniknięcia
ewentualnych nieporozumień. Najogólniej rzecz biorąc, słowo „etyka" oznacza naukę o mo-
ralności. Słowo „moralność" znaczy zaś tyle, co normy, zasady oceny ludzkiego postępowa-
nia pretendujące do regulowania stosunków miedzy ludźmi bądź je rzeczywiście regulujące.

Słowa „moralność” można używać w znaczeniu wartościującym. Wówczas oznacza
ono naszą aprobatę jakiegoś człowieka, czynu czy też zdarzenia. W tym sensie słowo „mo-
ralny” znaczy tyle co „dobry”, „porządny”, „zacny”, itp. I odwrotnie, gdy mówimy o kimś, że
jest niemoralny, dyskwalifikujemy go, odmawiamy mu miana człowieka porządnego. Słowo
moralność jednak występuje również w innym znaczeniu, znaczeniu neutralnym. Gdy w ten
sposób używamy tego słowa, wówczas nie wyrażamy ani pochwały, ani potępienia, lecz tylko
stwierdzamy, że mówimy o zjawisku wchodzącym w zakres moralności. W tym sensie mo-
ralnością jest moralność burżuazyjna, socjalistyczna, niewolnicza itd.

J. Pawlica przypomina raz jeszcze, że w niniejszej propozycji termin „moralność” jako
rzeczownik służy do charakterystyki empirycznego występowania zjawisk moralnych.
„Etyka” natomiast to rozległa nauka o tych zjawiskach, a także o problemach etycznych.

„Etyka” w zależności od tego, jak pojmuje się jej przedmiot, metodologię i cele, może
być różnie rozumiana. Tradycyjnie za przedmiot etyki uważa się zjawiska lub normy moralne.
Kto bada zjawiska moralne, uprawia tzw. etykę opisową, którą określa się takimi terminami,
jak: etyka deskryptywna, etologia lub po prostu nauka o moralności. Wszystkie te nazwy
w gruncie rzeczy znaczą to samo. Najbardziej poprawnie zbudowaną nazwą odnoszącą się do
zjawisk moralnych, a mającą w literaturze polskiej ugruntowaną pozycję, wydaje się być
etyka opisowa. Określenie to przyjmowane jest jako pierwsze rozumienie etyki.
Kto natomiast zajmuje się normami moralnymi nie od strony opisowej, ale rekomendującej,
albo — jeszcze inaczej mówiąc — kto nie interesuje się tym, jak jest, ale pociąga go to, co
być powinno, ten tworzy i propaguje tzw. etykę normatywną. O etyce normatywnej mówi się
często jako o etyce właściwej, chcąc zaakcentować jej odmienność i przeciwstawność wzglę-
dem etyki opisowej. Między innymi chodzi w tym przeciwstawieniu o to, że etyce normatyw-
nej odmawia się walorów naukowych. Dlatego też (ale nie tylko, bo również z uwagi na tra-
dycyjnie proponowane różne przedmioty badań, metodologie i cele tych dyscyplin) w etyce
występowały dotychczas dwa jej podstawowe a przeciwstawne rozumienia, właśnie opisowe
lub normatywne.

R. Jezierski określa „etykę” jako zbiór albo lepiej – system społecznie uznawanych
norm i ocen regulujących postępowanie człowieka. Zgodne z założeniami dotyczącymi
zmienności oraz społecznego (w szerokim sensie) charakteru moralności.
Dla pojęcia ,,moralność”, potocznie używanego często zamiennie z terminem „etyka”, zare-
zerwował szerszy zakres. Jest to system społecznie uznanych norm i ocen regulujących postę-
powanie człowieka oraz samo to postępowanie. Moralność zatem zawiera w sobie etykę –
jako system poglądów na to, co dobre i złe – oraz  praktykę postępowania zalecaną przez sy-
stem ocen i norm etycznych. Oceniając kogoś, charakteryzując go jako człowieka moralnego,
bierze pod uwagę nie tylko i nie tyle nawet jego pogląd na to, jak należy postępować, ale
przede wszystkim jego faktyczne zachowanie i rzeczywistą motywację. Twierdzenie zatem,
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że moralność ma charakter klasowy, dotyczy zarówno poglądów wskazujących, jak należy
postępować, jak i samego zachowania. Na takiej płaszczyźnie odróżnić można poglądy danej
klasy od jej postępowania, rozbieżnego czasem z etycznymi wskazaniami przez nią głoszo-
nymi.

Przez „etykę” J. Keller rozumie system ocen, norm i wzorów uznanych w grupie spo-
łecznej dla regulowania, postępowania ludzi. Wprawdzie normy i oceny występują nie tylko
w etyce, ale w ogóle w dyscyplinach praktycznych, w etyce jednak mówi się o normach
i ocenach moralnych, którym przypisuje się swoistą odrębność od wszelkich innych norm
i ocen. Odrębność ta jest przypisywana także czynnościom uznawanym za przynależne do
moralności.

Ze słowem etyka zrośnięte jest słowo moralność, które często występuje w tym samym
znaczeniu, co etyka. „Moralność” to jednak nie tylko system społecznie uznawanych norm
i ocen, ale i „samo życie”. Kiedy mówimy o moralności, mamy na uwadze nie tylko system,
doktrynę czy teorię, ale także postępowanie ludzi, ich styl życia i motywację. Wprawdzie
w moralności bierze się także pod uwagę normy i oceny, ale traktuje się je pod kątem
praktycznego zachowania ludzi w określonych sytuacjach. Moralność jest wtedy pojęciem
bardziej związanym z praktyczną działalnością społeczną niż etyka.
”Etyka” jest zwykle rozumiana w tym samym znaczeniu, co system etyczny – wskazują na to
wyrazy użyte w określeniu etyki (system społecznie uznanych norm i ocen). Można jednak
traktować etykę w sensie szerszym, jako dyscyplinę zajmującą się ogólnie normowaniem
działalności ludzkiej ze stanowiska moralnego. W takim, rozumieniu jest ona wprawdzie
mniej; określona, ale wyróżnia się od systemu etycznego w ścisłym znaczeniu.

Pojęcia etyki i moralności w języku różnych dyscyplin naukowych i w życiu codzien-
nym występują jako wieloznaczne i łączą się ze sobą. Próby ścisłego i wystarczającego okre-
ślenia znaczenia tych pojęć kończyły się dotąd niepowodzeniem, w związku z czym kwestio-
nowano nawet możliwość sformułowania dobrej ich definicji. Trudność polega na tym, że
moralność splata się bardzo ściśle z prawem i obyczajowością, stanowiącą szersze tło, w któ-
rym moralność jest składnikiem szczególnie istotnym; ponadto łączy się ona z zasadami taktu
i dobrego wychowania.
Etyka zaś to zbiór nakazów jednakowej wagi, z którego niczym losy, ciągniemy przypadkowe
normy. Postępowanie człowieka z etycznego punktu widzenia może z jednej strony graniczyć
ze zbrodnią, z drugiej zaś strony może prowadzić do najszlachetniejszych czynów. Wszak
dobro i zło mają również swoje odmiany i szczeble.
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