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Problematyka pracy.  Przedmiotem opiniowanej rozprawy jest krytyczna analiza teorii

intuicjonizmu etycznego wyłożona przez amerykańskiego filozofa młodego pokolenia Michaela

Huemera.  Intuicjonizm  etyczny  to  nazwa  przyjęta  dla  określenia  teorii  poznania  etycznego  i

moralnego, który powinien właściwie być określany jako intuicjonizm metaetyczny, ale ponieważ

uprawomocnienie intuicji  w etyce rzutuje na jej  analogicznie prawomocne stosowanie w polu

praktycznym moralności,  przeto przyjęło się używać tej szerszej nazwy. Są książki, rozdziały i

typologie, które tak szerokim terminem posługują się. Autor rozprawy ma zresztą świadomość

tych subtelności, bo w toku analizy używa też określenia „intuicjonizm metaetyczny”. 

Michael  Huemer  nie  jest  znany  w  Polsce,  ale  jego  obrona  intuicjonizmu  w etyce  na

gruncie amerykańskim, gdzie koncepcje poznania etycznego zdominowane zostało przez wpływy

pragmatyzmu i  umiarkowanego  emotywizmu,  została  tam zauważona  jako  godna  rzetelnego,

ponownego  namysłu,  ze  względu  na  jej  realizm,  obiektywizm  i  racjonalizm  etyczny.  Etyka

współczesna  po  obu  stronach  Atlantyku   poszukuje  jakiegoś  remedium  na  scjentystyczny

redukcjonizm i jego współczesne owoce polegające na ograniczaniu zadań etyki do badania pola

faktów  moralności,  na  emotywizm  sprowadzający  świadomość  moralną  do  subiektywności  i

emocjonalności ludzkiej.  Wśród ścieżek i  dróg poszukiwania nowych sposobów ugruntowania

etyki  nie  brakuje  między  innymi  tak  wybitnych  postaci  jak  Alasdair  MacIntyre  (krytyk

emotywizmu i  zwolennik  powrotu  do etyki  cnoty),  Charles  Taylor  (krytyczny  analityk  źródeł

ludzkiej  podmiotowości   osadzonej  we  wspólnocie),  Thomas  Nagel  (badacz  umysłu,

antyredukcjonista,  w sprawach  etyki  zwracający  uwagę  na  ugruntowanie  poznawcze  racji  do

działania,  uprawiający  etyki  racji  praktycznych).  Lista  znanych  filozofów  moralności

uczestniczących w sporze o fundament świadomości moralnej jest o wiele szersza i sama w sobie

wymaga uporządkowania, gdyby ja tu przedstawić. 
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We współczesnej metaetyce, badającej podstawy poznania moralnego odżywają też idee

zepchnięte ostatnio  na  margines.  Do takich należy intuicjonizm. Jakkolwiek w tekstach wielu

współczesnych filozofów można wyczuć pewien dystans do „staroświeckiego” – jak się często

sądzi  –  intuicjonizmu,  wielu  z  nich  w  różny  sposób  przyjmuje  za  podstawę  etycznych

rozstrzygnięć racje, które mają źródło w poznaniu bezpośrednim.  Michael Huemer słusznie – jak

wskazuje  Autor  rozprawy  –  zarzuca  im,  że  czynią  to  obłudnie.  Jest  zasługą  Huemera,  że

odwołując się do zdrowego namysłu, historii  myśli  etycznej i doświadczenia broni miejsca dla

intuicjonizmu w etyce.  Ma  w tym,  bezwiednie  wielkie  wsparcie  nie  tylko  w  brytyjskiej  etyce

pierwszej połowy dwudziestego wieku, nawiązującej do tradycji klasycznej, ale także – poniekąd

bezwiednie  –  w polskim intuicjonizmie  etycznym i  aksjologicznym ostatniego stulecia.  Autor

rozprawy  niektóre  podobieństwa  uchwycił,  a  możliwych  okazji  do  twórczych  porównań jest

więcej.

Badając  przez  lata  polską  etykę,  jej  tradycję  i  współczesność,  porównując  ją  z

metaetycznym tropami  intuicjonizmu w etyce  europejskiej,  zwłaszcza  brytyjskiej,    przyjmuję

temat rozprawy mgra Łukasza Papiernika z zainteresowaniem i uznaniem, jako że nie uważam

intuicjonizmu za nurt metodologiczno-etyczny, który przeszedł już do historii. Trudno wyobrazić

sobie  system  twierdzeń  o  świecie  czy  moralności,  który   u  podstaw  lub  w  momentach

granicznych nie odwoływałby się do oczywistości czy bezpośredniości poznawczej. Intuicja tkwi i

źródeł  poznania  i  kieruje  drogę  poznaniu.  Opiniowana  rozprawa  oparta  na  analizach  i

argumentach też tego dowodzi.

  

Cel,  struktura i treść recenzowanej  pracy.  Zadeklarowanym  celem  rozprawy  jest

ukazanie  sposobu,  w  jaki  Michael  Huemer  wpisuje  się  we  współczesny  spór  o  intuicjonizm

etyczny, a istotą  tego sporu jest tu „stosunek sądów teoretycznych do praktycznych” (s.  4) –

dodajmy dla  jasności  -  w polu etyki  i  moralności.   Z listy  pytań postawionych przez Autora

rozprawy w kontekście tej deklaracji można się zorientować, że z grubsza biorąc, chodzi tu o

rozważenie,  w jaki  sposób  rozstrzygnięcia  meta-aksjologiczne  i  metaetyczne na  temat  statusu

poznawczego  i  ontologicznego  ocen  oraz  wartości  mogą  wpływać  na  sposób  podejmowania

decyzji w praktyce moralnej.

Zdając  sobie  sprawę  z  obszerności  zagadnienia,  historycznych  korzeni  i  odmian  w

pojmowaniu  intuicji,  Autor  deklaruje  zarazem  ograniczenie  swych  badań  do  stanowiska

amerykańskiego myśliciela  i  porównania  go  z  wybranymi  stanowiskami  dwudziestowiecznych

wybitnych etyków anglosaskich, tudzież wybranych polskich etyków i aksjologów należących do

nurtu intuicjonistycznego lub podejmujących problematykę opisującą status  moralnej praktyki
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decyzyjnej.  Cel i  temat pracy – dla zarysowania istoty współczesnego sporu o intuicjonizm w

etyce – wymagają zresztą krytycznego opisu poglądów Huemera w kontekście dyskusji toczonych

w metaetyce i meta-aksjologii ostatniego stulecia  i nie tylko.

Na strukturę pracy składają się: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie i bibliografia. Wstęp

napisany  został  wzorcowo  pod  względem  strukturalnym  i  językowym.  Autor  wprowadza

czytelnika najpierw w istotę przedmiotu pracy, w informacje o mało znanym w Polsce myślicielu,

którego poglądy będzie analizował, charakteryzuje cel rozprawy, przedstawia pytania, jakie będą

stawiane analizowanej koncepcji, wreszcie opisuje skrótowo treść rozdziałów, by na zakończenie

zasygnalizować polskie badania nad intuicjonizmem etycznym.

W  rozdziale  pierwszym,  zatytułowanym  „Intuicjonizm  w  perspektywie  metaetycznej”

Autor rozprawy omawia poglądy Huemera na istotę sporu o intuicjonizm, co prowadzi go do

przedstawienia  szerszej  perspektywy  metaetycznej,  na  tle  której  intuicjonizm amerykańskiego

filozofa  ukazany  został  jako  stanowisko  1/kognitywistyczne  (poznanie  moralne  jest  faktem),

2/obiektywistyczne (przedmiotem poznania moralnego jest niezależny od poznającego podmiotu,

a jego treść jest kwalifikowalna logicznie), 3/realistyczne (przedmiot poznania moralnego posiada

swoje  ugruntowanie  w  rzeczywistości,  co  wiąże  się  z  obiektywizmem),  i  4/dualistyczne,  co

znaczy, że  ugruntowanie moralności w rzeczywistości opiera się na zasadniczej różnicy między

faktami nieocenianymi i ocenianymi, czyli że fakty oceniane, nie dają się zredukować do faktów

nieocenianych.  Taką  redukcję  zakładają  naturaliści  metaetyczni).   W  rozdziale  omawiane  są

również  inspiracje  metaetyki  Huemera  czerpane  z  głównych  poglądów  przedstawicieli

dwudziestowiecznego intuicjonizmu w etyce, głównie brytyjskiego. 

Rozdział  drugi,  „Etyczne  interpretacje”,  mimo  swego  niedookreślenia,  dotyczy

rozumienia intuicji w filozofii i szczególnie w etyce. Autor rozprawy podejmuje w nim problem

racjonalności intuicji jako poznania bezpośredniego, granicznego, dobrze znanego już u klasyków

filozofii antycznej. W tym kontekście Autor omawia różne współczesne odmiany bezpośredniego

ujęcia wartości i powinności, określane często jako poznanie  prima facie, co stanowi niezbędny

kontekst rozumienia intuicji przez Huemera, który broni racjonalności intuicji.

W rozdziale trzecim omówiona zostaje zgodnie z tytułem „Zależność między intuicją a

przekonaniami”.  W stosunku  do licznych innych wcześniejszych form intuicjonizmu w etyce

kontekst teorii przekonań wydaje mi się czymś świeżym. Obejmuje on bowiem szerszy horyzont

refleksji  już  nie  tylko  nad  naturą,  ale  i  rolą  intuicji  w  budowaniu  obrazu  świata  i  –  co  tu

szczególnie ważne – zachowań praktycznych moralnie relewantnych. Stąd w rozdziale omówione

zostały źródła prawdziwości przekonań, przyczyny przekonań, relacja decyzji i przekonań, a także

rola intuicji w odróżnianiu racji od motywów.
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Kluczowy dla celu pracy wydaje się rozdział czwarty. Jego tytuł „Usuwanie rozbieżności

obecnych w poznaniu intuicyjnym” sugeruje rozważenie tego, co w sporze o intuicjonizm w etyce

uważane  jest  za  bardzo  istotne:  obrona  obiektywności  przedmiotu  intuicji  etycznych  mimo

uznania prawa do subiektywności poznania i możliwości błędu. Autor rozprawy skupia się tu na

analizie  krytycznych  argumentów  przedstawicieli  nauk  szczegółowych  wobec  roszczeń

intuicjonizmu  do  ważności  poznawczej,  a  także  konfrontuje  intuicjonistyczne  stanowisko

Huemera z  poglądami W. D. Rossa na ideę obowiązków prima facie.

Jakkolwiek żaden rozdział nie kończy się zwięzłym podsumowaniem, co można by uznać

za redakcyjny minus rozprawy, to ten niedosyt wynagradza zakończenie, w którym Autor udziela

odpowiedzi na postawione we wstępie pytania. Poza tym, ważniejsze kwestie powracają  w toku

analizy poglądów Huemera na tle penetracji stanowisk zbieżnych i różnic. 

Bibliografia jest obszerna. Oddziela się w niej prace źródłowe i opracowania. W sumie

bibliografia źródłowa wydaje się kompletna, a opracowania dość obszerne, aczkolwiek dalekie od

wyczerpania ze względu na rozmiar zagadnienia i  poświęconych mu prac.  Autor starał się w

doborze opracowań uwzględniać nie tylko prace tych, którzy do sporu o intuicjonizm wnieśli

najwięcej, w istotny sposób go nawet ukształtowali w pierwszej połowie dwudziestego wieku, ale

powołał się również na nowsze badania uwzględniające np. pogląd neoewolucjonistów na istotę i

rolę intuicji  w ewolucji  moralności społeczeństw. Na możliwe korzyści poznawcze niektórych

lektur zwrócę dalej uwagę.

Uwagi  merytoryczne.   Praca  jest  niewątpliwie  dowodem  znaczących  kompetencji

metaetycznych  jej  Autora,  opartych  na  dość  zaawanasowanej  erudycji  w  zakresie  szeroko

rozumianej metaetyki i filozofii moralności. Niemniej, pozwolę sobie kilka uwag zgłosić, które

można będzie wykorzystać w opracowaniu całości  lub części  w procesie  jej  upublicznienia w

druku.  Często  są  to  zbyt  ryzykowne  kwalifikacje,  czasem kwestie  wymagające  wyjaśnień  lub

poszerzenia.

I tak w rozdziale pierwszym podział wartości na obiektywne i subiektywne nie jest do

końca jasny, jeśli przyjmuje się, że ich poznanie dane jest intuicyjnie. Nie bez znaczenia jest brak

jakiejś wyraźniejszej próby przedstawienia poglądu Huemera, na to czym są wartości.  Krytyka

subiektywizmu  moralnego  kojarzy  się  z  fundamentalną  w  polskiej  literaturze  rozprawą

Władysława Tatarkiewicza  O bezwzględności  dobra (1919) i  jego późniejszymi pracami z filozofii

wartości i etyki,  osadzonymi w intuicjonizmie metaetycznym i meta-aksjologicznym. Wynika z

nich zasadniczy podział kwestii aksjologicznych na dwa pytania: 1. Czym są wartości? 2. Jakie są

wartości?  Pierwsze  zmierza  do próby zdefiniowania  a  przynajmniej  wyjaśnienia,  co  się  przez
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wartości rozumie, jak je poznajemy, jak one istnieją. Drugie zmierza do uporządkowania pola

rozpoznanych  wartości.  W  świetle  tak  jasnego  podziału perspektyw  i  zadań  poznania

wartościującego, czytelnik  zawartego  w  rozprawie  doktorskiej  omówienia Huemera  krytyki

subiektywizmu moralnego nie bardzo wie, czy wszystko zrozumiał krytyki subiektywizmu. Autor

rozprawy jest  oczywiście  związany  treścią  wyłożonych  przez  Huemera  poglądów,  ale  można

byłoby  je  poddać  dalej  idącemu  krytycznemu  rozbiorowi.  Huemer  w  świetle  opisu  jego

stanowiska lokuje swoje rozważania w odpowiedzi na pierwsze, teoretyczne pytanie o sposób

istnienia  wartości.  Broni  obiektywizmu,  okazując  błędność  a  nawet  nonsensowność

subiektywizmu. Rzecz jednak w tym, że kiedy przechodzi do pytania, „czy szczęście ma wartość

subiektywną” ,  oraz „czy dobroć jest obiektywna”(w rozprawie strona 25) – co odnosi się do

kwestii różnicy między subiektywizmem a obiektywizmem – to potrzebne byłoby tu wyjaśnienie,

czy  sposób  istnienia  przedmiotu  wartościowego  rzutuje  na  jego  wartość.  Idąc  tropem

wzorcowych  analiz  Tatarkiewicza  można  powiedzieć,  że  szczęście  człowieka  jest  stanem

subiektywnym, ale jego wartość jest obiektywna w perspektywie intuicjonizmu. Trzeba  bowiem

odróżnić  obiektywność  wartości  jako  znaku  dodatniej  bądź  ujemnej  doniosłości  oraz

subiektywność  bądź  obiektywność  przedmiotu  tę  wartość  posiadającego.  W  polskiej

intuicjonistycznej aksjologii i etyce wartości  rozróżnienie to jest stosowane, i wydaje się ono jak

najbardziej  sensowne.   Gdyby ze statusu cech wartościotwórczych,  z ich obiektywności  bądź

subiektywności  wynikał  wprost  status  wartości  w  sensie  czysto  aksjologicznym,  a  więc  ich

pozytywność lub negatywność aksjologiczna, to stanowisko zakładające coś takiego  mieściłoby

się w naturalizmie metaetycznym, byłoby redukcjonizmem. Treść rozdziału pierwszego wskazuje

wprawdzie  na  dualizm faktów  i  ocen,  ale  można  mieć  wątpliwości,  czy  to  tu  chodzi  o  ten

zasadniczy  rozdział  onto-aksjologiczny,  uwzględniający,  że  sposób  istnienia  przedmiotu

wartościowego  nie  musi  rzutować  na  status  jego  wartości. Dobrze  byłoby,  gdyby  analityk

poglądów Huemera te wątpliwości rozwiał lub jakoś odniósł się do tej fundamentalnej sprawy dla

intuicjonizmu etycznego.

W  rozdziale  drugim  poświęconym  porównawczej  analizie  pojęcia  intuicji  z

zainteresowaniem  trzeba  odnieść  się  do  epistemologicznej  koncepcji  fenomenalnego

konserwatyzmu w uzasadnianiu ocen i analogii między „domniemaniem niewinności” a racjami

prima facie. Założenie możliwej omylności intuicji, ich sprawdzalność w kolejnych ocenach, a także

komunikowalność  i  otwartość  na porównania lub dyskurs  z  osobami  wydającymi  oceny tego

samego  przedmiotu  w  analogicznych  warunkach,  to  kwestia,  którą  dostrzegał  w  literaturze

amerykańskiej Ch. L. Stevenson w Ethics and Language   (1944), pozostając wszakże w granicach

umiarkowanego emotywizmu, jak i w Polsce Tadeusz Czeżowski w swojej etyce empirycznej, w
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której  istotną  rolę  odgrywała  indukcyjna  procedura  uprawdopodobniania  intuicyjnych  ocen

wartości (por. Etyka jako nauka empiryczna (1949). Podobnym tropem podążał ostatnio w swoich

pracach  Marian  Przełęcki  (Intuicje  moralne,  2005).  Autor  słusznie  uważa  „fenomenalny

konserwatyzm” Huemera za istotne osiągnięcie w obronie intuicjonizmu, jako że schodzi on tu z

pola ostrzału jego krytyków wskazujących na niepewność i zmienność intuicji. Przyłączam się do

tego sposobu myślenia o statusie poznawczym intuicji moralnych i zachęcam do skonfrontowania

myśli etycznej Huemera z poglądami polskich filozofów na ten temat. Gdy chodzi o ten kierunek

porównań krytycznych, to aczkolwiek Autor rozprawy słusznie wskazuje na pewne podobieństwa

myśli Huemera i Tatarkiewicza, polegające na odwołaniu się do Arystotelesowej koncepcji zdań

pierwszych,  to  jednak muszę  dodać,  że  poglądy  Czeżowskiego  i  Przełęckiego  wydają  się  nie

mniej, a nawet bardziej zbliżone, przynajmniej w tej kwestii. Sprawa jednak komplikuje się, jeśli

wziąć pod uwagę krytykę indukcji z intuicji, jaką zgłosiła Maria Ossowska (Główne modele systemów

etycznych,  1959).  Ciekawe,  czy  te  uwagi  krytyczne,  redukujące  intuicje  do  sprawozdań  z

przeświadczeń, stosują się do poglądów Huemera.

W  rozdziale  trzecim  pojawia  się  dość  oryginalny  argument  „dodatku  czasowego”

stosowany przez Huemera w dyskusji z egalitaryzmem. Autor rozprawy odsłania za Huemerem

istotę tego argumentu i  moment intuicyjny w nim ugruntowany, uwikłany jednak w kontekst

polityczno-ideologiczny,  emocjonalny,  który  zakłóca  poprawność  intuicji  w  sprawie  wartości

równości.  Abstrahując  od  charakterystycznej  dla  współczesnej  angloamerykańskiej  filozofii

analitycznej  argumentacji  lubującej  się  w  eksperymentach  myślowych,  znajdujemy  w  analizie

wywodu Huemera przeprowadzonej przez Autora rozprawy, ważny opis warunków korygowania

intuicji.  Trzeba się  zgodzić z  Autorem w tropieniu przykładów i  wypowiedzi  innych etyków,

wskazujących na to  że istnieje szereg warunków wzmacniania asertywności intuicji moralnej, że

tkwią one zarówno a racjonalnym, krytycznym namyśle, w wiedzy o etyce, jej dziejach, jak i w

doświadczeniu moralnym, w trosce o budowanie osobistej wrażliwości moralnej. Ostatni czynnik

wzmacniania kompetencji do intuicji jest bardzo ważny. Uważany za quasi-empirystyczny wątek

intuicjonizmu etycznego Stagiryty jest on, moim zdaniem, zupełnie niesłusznie postawiony na

drugim planie przez wielowiekową tradycję perypatetycką w etyce. Huemer zdaje się go doceniać.

Przypomnijmy:  ludzie  doświadczeni  –  w  przekonaniu  Arystotelesa  –  trafniej  oceniają  niż  Ci,

którzy  znają  tylko  zasady.  Poleciłbym  tu  akurat  Autorowi  rozprawy  na  dalszą  jego  drogę

penetracji  badawczej  intuicjonizmu myśl  podobną zawartą  w etyce   perfekcjonizmu Henryka

Elzenberga, szczególnie jego Kłopot z istnieniem (1963).

W  rozdziale  czwartym,  gdzie  omawia  się  między  innymi  krytyczny  stosunek  nauk

szczegółowych  do  intuicjonizmu  i  argumenty  Huemera  osłabiające  tę  krytykę  warto  byłoby
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zauważyć,  znowuż  z  polskiej  perspektywy,  że  polscy  intuicjoniści  etyczni  byli  zarazem

zwolennikami uprawiania filozofii  w sposób naukowy, mieli  poważne kompetencje w zakresie

znajomości  logiki  i  filozofii  nauki.  To  szkoła  Kazimierza  Twarowskiego,  dziedzictwo  jego

refleksji  nad  etyką  naukową.  O  ile  Huemer,  jak  pisze  Autor  rozprawy,  odkrywa  w  sobie

„nienaukowego intuicjonistę” (s. 140), to Czeżowski, wierny uczeń Twardowskiego, powiedziałby

o sobie, że jest w pełni świadomym metodologicznie „naukowym intuicjonistą”. Tę unię nauki i

etyki w szkole lwowsko-warszawskiej doceniał powoływany w rozprawie Tadeusz Styczeń i inni

etycy lubelscy.

Uwagi  formalne  i  terminologiczne. Praca  w  zasadzie  skonstruowana  jest  jasno  i

logicznie  w  swojej  podstawowej  warstwie.  Jej  struktura  i  tok  analizy  odpowiadają  tematowi.

Podoba mi się też zasadniczo styl pracy, drążący pojęcia i zagadnienie krok po kroku, aczkolwiek

jest  on  nierówny.  Są  pojęcia  niejasno  sformułowane   lub  nieręcznie  na  język  polski

przetłumaczone, a przy tym brak czasem odesłań do oryginalnych sformułowań, tak jak to się

zwykle  czyni,  gdy  pracuje  się  na  tekście  oryginalnym.  Na przykład  w związku z  kwalifikacją

intuicjonizmu jako teorii dualistycznej pojawiają się w tekście pracy pojęcia: „fakty oceniające” i

„fakty nieoceniające” (por. rozdz. I a także w zakończeniu s. 153). Spójrzmy na to krytycznie: Są

fakty ocenienia (fakty ocen),  czyli  akty i  treści ocen są swego rodzaju faktami. Nie  rozumiem

natomiast, co znaczy termin „fakt oceniający” lub „fakt nieoceniający”. Czy to coś takiego jak

„sobota pracująca”. Jaki sens ma tu ten imiesłów czynny. W literaturze metaetycznej po prostu

odróżnia się zdania o faktach i zdania oceniające. Wzorcem dla rodzimego języka tych odróżnień

może wielka praca Marii Ossowskiej Podstawy nauki o moralności (1947). 

Razi także posługiwanie się takimi zwrotami jak: „zaistnienie realizmu moralnego” (s. 26),

i kiedy pisze, że przeciwnicy intuicjonizmu próbują zaprzeczyć „kategorii istnienia obiektywizmu”

(s. 133). W obu przypadkach mamy do czynienia z teoriami: realizmu i obiektywizmu. Właśnie

brak oryginalnych określeń pozbawia czytelnika jasności co do adekwatności języka Huemera do

jego  polskiej  interpretacji.  Zważywszy  jednak  na  to,  że  pojęcia  realizmu  czy  obiektywizmu

etycznego  mają  swoje  utrwalone  znaczenie  jako  teorie  statusu  epistemologicznego  i

ontologicznego przedmiotu poznania moralnego, sprowadzenie realizmu lub obiektywizmu do

kategorii  jest  niewłaściwe.  Bardzo  jasno  tłumaczył  status  subiektywizmu  i  obiektywizmu

etycznego   kiedyś Władysław Tatarkiewicz to w przywoływanej już rozprawie   O bezwzględności

dobra. Warto wracać do dobrych wzorów kultury filozoficznej i języka filozoficznego.

Na  styku  uwag  formalnych  i  merytorycznych  dostrzegam  też  pewien  brak  troski  o

respektowanie porządku historycznego lub – inaczej mówiąc – nowatorstwa ujęć. Obiektywizmu
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u Tomasza z Akwinu nie powinno się wymieniać przed tymże stanowiskiem u Arystotelesa (por.

s. 60). To nie jest tak, o czym jestem przekonany, że Autor doskonale wie, że pojmowanie intuicji

przez Platona jako poznania bezpośredniego „zbliża go tym samym do Huemera” (s. 56), albo że

w  fenomenologii  występują  jakieś  „zależności  z  koncepcją  Huemera”  (s.  58).  Podobnie

wątpliwości  budzą  określenia:   „Husserl,  podobnie  jak  Huemer”  (dlaczego  nie  odwrotnie?),

„ujęcie intuicji przez Husserla przypomina to, co mówili na ten temat zarówno Huemer, jak i

Styczeń,  dla  których  wartości  ujawniają  się  poznanie  intuicyjne,..”  (s.  59).  Autor  wyraźnie

zawiesza  w  trybie  porównawczym  oś  czasu  i  ważności  poglądów.  Wrzucenie  nazwiska  ks.

Stycznia w cytowane porównanie wymagałoby wytłumaczenia, dlaczego lubelski metaetyk został

akurat tu przywołany. Można by mieć przy okazji tych stylistycznych niedopatrzeń dopatrywać się

odrobiny  chaosu  w  porządkowaniu  odmian  oraz  ewolucji  poglądów  w  zbiorze  filozofów

zajmujących się  intuicjonizmem lub zajmujących stanowisko intuicjonistyczne.  Cały  akapit  na

dole strony 62 zawiera takie wyliczenie fundatorów intuicjonizmu w etyce, w którym pomieszane

zostały  różne  jego  nurty.  Na  przykład:  osiemnastowieczny  platonik  Ralph  Cudworth  został

zaliczony do grona współczesnych filozofów, którzy mieli wpływ na kształt intuicjonizmu, na

dalszym planie wymieniony został George E. Moore, który jest głównym fundatorem i sprawcą

dysputy wokół intuicjonizmu w dwudziestym stuleciu. Każde następne nazwisko przywołane w

tym  akapicie  ma  swoje  miejsce  w  rozwoju  dyskusji  wokół  natury  i  przedmiotu  poznania

intuicyjnego w etyce. Dotyczy to także tej tradycji, którą nieco przed Moore’em zainicjował w

kręgu filozofii austriackiej i niemieckiej Franz Brenatno, a także polskiej linii intuicjonizmu, gdzie

należałoby dla  porządku wskazać,  że to wspomniany Czeżowski  był między innymi punktem

odniesienia dla  Wojtyły i  Stycznia.  Nie akceptuję tej  ahistorycznej  maniery, co znowu można

spotkać na s. 69, gdzie listę intuicjonistów metodologicznych otwiera H. A. Prichard a kończy G.

E. Moore.

Potknięcia te i inne stylistyczne skróty lub uproszczenia pojęciowe kładę to raczej na karb

pośpiechu redakcyjnego i braku troski o zachowanie perspektywy historycznej. Bo znowuż, by

skupić  się  na  tej  samej  59  stronie  dziwi  takie  zdanie:  „Fenomenologia  jest  biernym  aktem

poznania  umysłu”.  Nie  jest  gramatycznie  poprawny  zwrot  językowy:  „Zwolennikiem

oczywistości jest też Huemer,…” (s. 70).  Poprawniej było napisać ”kryterium oczywistości” lub

„teorii oczywistości”.   

Zalety  i  wady  recenzowanej  pracy.   Wnoszę  więc  o  dopuszczenie  mgra  Łukasza

Papiernika do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Zaletą pracy jest dość jasna i krytyczna

analiza  rekonstrukcyjna  intuicjonizmu  w  etyce  Michaela  Huemera.  Autor  rozprawy  włożył
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znaczący  wysiłek  poznawczy  w  rozpoznanie  historycznych  źródeł  i  współczesnych  nurtów

intuicjonizmu etycznego. W toku analizy wykazał się też dużą dozą sprawności metodologicznej

w penetracji zarówno poglądów Huemera jak i przeglądu aparatury pojęciowej intuicjonistycznej

etyki i jej pograniczy. Można powiedzieć, że Łukasz Papiernik przekonuje czytelnika jego pracy

do wydania opinii, że  staje się on obiecującym badaczem tego nurtu w metaetyce, tym bardziej

obiecującym,  że  uprawia  badania  w  obszarze  styku  i  porównania  amerykańskiej,  brytyjskiej,

niemieckiej i polskiej metaetyki i meta-aksjologii, a to te badania ożywia.

Tu  jednak  tkwią  także  wskazane  niedostatki  pracy.  Można  je  wyjaśnić  niezwykle

rozległym  polem  kontekstowym,  przekraczającym  możliwości  jego  opanowania  w  rozprawie

doktorskiej  poświęconej  jednemu myślicielowi.  Skoro  jednak Autor  zdecydował  się  na  różne

porównania  z  dawniejszymi  i  współczesnymi  intuicjonistami,  na  konfrontację  z  krytykami

intuicjonizmu, to nie może się dziwić, że jego wybory i zestawienia mogą budzić dyskusję. O ile

więc  z  analizy  poglądów  Huemera  Autor  wywiązał  się  co  najmniej  dobrze,  to  kontekst

erudycyjny,  który  miał  mu  służyć  do  dyskusji  z  amerykańskim  filozofem,  wydaje  się  mało

uporządkowany  i  miejscami  pozbawiony  troski  o  precyzję  terminologiczną  oraz  poprawną

redakcję  zdań.  Na niektóre  wybrane  przykłady  zwróciłem tu uwagę,  co może przyczynić  się

zarówno do dyskusji  na  obronie,  jak  i  stać  się  pomocne  w dalszej  pracy  nad  tak  rozległym

tematem.  Poczynione uwagi  i  umniejszają  w sposób istotny  wartości  poznawczych rozprawy,

która  poszerza  wiedzę  o  dyskusji  nad  intuicjonizmem  etycznym  we  współczesnej  filozofii

amerykańskiej i wnosi impulsy do kontynuowanie jej w Europie i Polsce.

Konkludując: wysoko oceniam wysiłek i efekt opisowy, rekonstrukcyjny i dyskursywny

opiniowanej rozprawy. Autor ukazał w niej istotę racjonalistycznego intuicjonizmu, jego szeroki

kontekst,  znaczenie dla  teorii  etyki  i  praktyki  moralnej.  Wnoszę  przeto o dopuszczenie  mgra

Łukasza Papiernika  do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim. 

Toruń, 8 marca 2018
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