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THE MORAL CODES

Analysis from the psychological. anthropological and ethical point of view

Summary: The goal of the paper is to describe the main moral codes in the psychological as well

as interdisciplinary perspective. The concept of altruism is adopted as the starting point. There

are concerned well known kinds of altruism: the kin altruism (caring parents for children etc.),

the reciprocal altruism and disinterested (pure) altruism. Author postulates fourth kind of altru-

ism - the identificational one. It develops in the human in course of identification with chosen

values, ideaIs, cultural constructs such as worldview, religion, nation, the feeling of sharing the

same philosophy of life etc. Author gathers the data, arguments, and examples for the thesis that

these four kinds of altruism are in fact the main moral codes which people uses (discusses,

among others, the concept of L. Kohlberg). In the process of meeting with others peopele the

first moral code switching on is the kin altruism, then the reciprocal; these two switches on au-

thomatically. Then appeare identificational altruism and very seldom pure one - these both de-

pends essentially on upbringing and culture. For the morallife decisive is the identificational co-

de which has two versions: particular and universalistic.

Podtytul artykulu jest w pewnym sensie zbedny, gdyz wiadomo, ze problemu ko-

dów moralnych nie mozna postawic, nie mówiac o jego rozwiazaniu, na gruncie jednej

tylko dyscypliny nauki dotyczacej czlowieka. Jednak jego zamieszczenie ma o tym przy-

pominac.

Dlaczego chcemy mówic o kodach? Termin kod jest zwiazany z komunikowaniem.

To juz sugeruje, ze chcemy skoncentrowac sie na tym jak moralnosc i etyka funkcjonuje

w relacjach miedzyludzkich (nie zas tylko jak tkwi w samej osobowosci czlowieka, co on

o niej mysli lub co mysla moralisci).
l

By ruszyc z analizami, musimy zdobyc sie na wstepne okreslenie, czym jest kod

moralny. Jest to zbiór regul, wskazówek i schematów (badz wzorców) pomagajacych

w generowaniu ocen, w preferowaniu i selekcjonowaniu zachowan; inaczej: jest to inwa-

nant ludzkiej psychiki, który nie musi byc uswiadamiany, choc moze. Kody przejawiaja sie

podczas komunikowania, w sposobach zachowan, aranzacjami spolecznymi, pogladami,

· Korespondencje kierowac pod adresem: L. Ostasz, ul. Hozjusza 12a/27, 11-041 Olsztyn.
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oczekiwaniami, w wierzeniach, swiatopogladzie, a nawet w snach i marzeniach. Na pyta-

nie, czy jako utrwalone maja one swe usytuowanie w strukturach mózgu, bedzie mozna

próbowac odpowiedziec dopiero wtedy, gdy wiedza o mózgu i ludzkim zachowaniu bedzie

bardziej zaawansowana. Kody sa czyms, co jest ciagle gotowe do zastosowania, co w pew-

nym sensie samo sie stosuje w trakcie aktywnosci czlowieka. Bedac kierowana przez kody

lub stosujac je jednostka moze nie zdawac sobie z nich sprawy, moze spostrzec ex post, ze

zastosowala ten lub inny kod, lub tez nie.

Najprostszym sposobem sprawdzania, czy kod jest inwanantem psychiki jest zaob-

serwowanie, czy jest on w danym czlowieku wyzwalany. Wyzwalanie ma dwie strony.

Potrzebne jest cos wyzwalajacego, w uproszczeniu bodziec lub okolicznosc; i samowy-

zwalajaca aktywnosc podmiotu, która zwykle nazywana jest intencja. Czy moze sie zda-

rzyc, ze kod nie jest wyzwalany, a latentnie tkwi w psychice? Jesli tak, to poprawniej jest

powiedziec, ze tkwi nie kod, lecz predyspozycja do niego. Natomiast jesli juz znajdzie sie

w psychice, to bywa od czasu do czasu, na dluzej lub krócej, aktywizowany.

Dlaczego mówimy o kodach moralnych, nie zas etycznych? Moralnosc nalezy od-

rózniac od etyki. Ta pierwsza jest oparta na utrwalonych przez pokolenia sposobach za-

chowan, na regulach i wskazaniach pomocnych w organizowaniu zycia jednostkowego

i wspólnotowego; moralnosc tworza sprawdzajace sie w ciagu wielu pokolen doswiadcze-

nia, przydatne konwenanse, obyczaje itd. Natomiast etyka ma cechy normatywne, opiera

sie na najogólniejszych zasadach; w jej ramach próbuje sie racjonalnie ugruntowac wybo-

ry, przybiera ona postac filozoficznego systemu, a tradycyjnie czesto systemu o cechach

religijnych (wyznaniowych); w uproszczeniu mozna powiedziec: jest teona moralnosci l .
W mysl tego odróznienia spolecznosci nie moga istniec bez moralnosci, moga jednak bez

etyki. Mówimy wiec o kodach moralnych, bo sa one czescia codziennego wspólbycia ludzi.

Przy odkrywaniu i opisywaniu kodów moralnych wazne jest odróznianie takich ko-

dów od innych, których jest przeciez w czlowieku i w jego otoczeniu wiele. Kod moralny,

by byc takim musi zawierac przynajmniej elementy tego, co ludzie nazywaja: niesieniem

pomocy, powstrzymywaniem sie od krzywdzenia, odpowiedzialnoscia, poczuciem spra-

wiedliwosci, godnoscia, szeroko rozumianym dobrem 2 . Pojecia te sa nielatwe do zdefinio-
wania, jednak wiekszosc ludzi ma przynajmniej ich tzw. "intuicje", ci zas którzy jej nie

maja wykraczaja poza zakres tego, co moralne i etyczne (lub tez od dziecka nie wkraczaja

w ten zakres). Poza nimi sa oczywiscie kody komunikacyjne (niewerbalne i jezykowe),

kody gospodarcze (pracy, efektywnosci, oszczedzania, inwestowania, konsumowania; jak

równiez kody wymiany i dystrybucji, takie jak: wymiany wzajemnej, redystrybucyjnej

i rynkowej), religijne (doktrynalne, rytualne, instytucjonalne), artystyczne, militarne

(np. atakowania, obrony, walki podjazdowej) itd.; do niektórych z nich termin "strategia"

pasuje lepiej niz ,,kod". Jednak kody moralne nie sa odseparowane od innych; gdyby byly

(lub takimi sie stawaly), to tracilyby swoja przydatnosc, stawalyby sie puste. Inne kody,

1 Wiecej na temat romicy miedzy moralnoscia a etyka patrz L. Ostasz (1999), cz. I, rozdz. I.

2 Niektórzy filozofowie mówia o wartosciach etycznych. Klasyczne stanowisko zajmuje N.Hartmann (1947). JednaJe
ich próby definiowania tych wartosci GaJe samych wartosci) nie sa przekonujace, miedzy innymi z tego powodu, t.e
podejmowane sa na gruncie zaloten o moralnosci i etyce przejetych wprost tylko z naszego kregu kulturowego
i swoiscie rozumianej tradycji.
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wartosci, sposoby zachowan, formacje sa w r6mym stopniu zakresu i nasilenia skorelowa-

ne z kodami moralnymi. A moralnosc (i etyka) sa stosowane do wiekszosci zachowan

ludzkich (czesto az do nazbyt wielu). Wszystko przeciez w zyciu ludzkim jest wzajem

powiazane (a nawet przenika sie). I tak z kodami moralnymi nader silnie skorelowane sa

kody religijne, jeszcze silniej zas gospodarcze, gdyz bez zaspokajania potrzeb odzywczych

nie ma przetrwania. To, na ile i jak. inne kody niz moralne determinuja ksztah moralnych,

i odwrotnie, jest zadaniem badawczym na przyszlosc. To, na ile moralne determinuja tamte

jest latwiej ustalic (przykladem takiej próby jest interpretacja M.Webera, o której bedzie

mowa nizej).

Odkrywanie i opisywanie kodów jest waznym zadaniem, gdyz pozwala na badanie

konkretnych zachowan jednostek i grup bez zatrzymywania sie tylko na ,,moralizowaniu",

czyli wyglaszaniu sadów normatywnych i oceniajacych bez ogladania sie np. na kondycje

ludzka, pozwala uniknac starc swiatopogladowych.

Wydaje sie, ze metodologicznie najbardziej zasadne jest wskazywanie na takie zja-

wisko, które moze byc przynajmniej po czesci potwierdzane przez badania przeprowadzane

przez jak najwiecej dyscyplin naukowych (glównie biologii, psychologii, socjologii)
i filozoficznych.

Cecha wszystkich dzialan moralnych jest co najmniej nastawienie na powstrzymy-

wanie sie od czynienia szkody innym, a nastepnie warunkowe, rzadziej bezwarunkowe

pomaganie innym. Zespól tych drugich cech, a po czesci i pierwszych, nazywany jest al-
truizmem. Sklonnosc altruistyczna obejmuje wiec pomoc lub poswiecanie sie korzysci

innych oraz ustepstwo badz rezygnowanie z wlasnej korzysci. Psychologowie zaczynaja
badac role altruizmu. Na przyklad ustalono, ze bardziej sklonni jestesmy pomagac osobom

do nas podobnym (fizycznie) niz niepodobnym. W interpretacji ewolucjonistyczno-

genetycznej nasuwa sie przypuszczenie, ze tak jest, gdyz organizm nasz jest nastawiony na
rejestrowanie ("podejrzewanie") zbieznosci genów (a podobienstwo fizyczne jest jednym

z wskazników). Psychologowie spoleczni stwierdzili eksperymentalnie podwyzszony po-

ziom reakcji empatycznych obserwatorów w stosunku do obserwowanych podobnych do
nich (Krebs, 1975).

Poszukujac kodów moralnych znajdujacych sie w psychice przywolajmy jednak

najpierw ustalenia antropologiczne, biologiczne i etologiczne. Otóz ustalono, ze w ksztal-
towaniu sie zachowan, które podpadaja pod kategone moralne, rozstrzygajace sa wlasnie

zachowania altruistyczne. Biologowie ewolucjonistyczni i etologowie wykazali istnienie

altruizmu krewniaczego (nepotycznego) i zwrotnego. Pierwszy polega na zachowaniu, w

którym liczy sie wspomaganie i opieka w aspekcie wspólnych genów; ograniczony jest on
do najblizszych krewnych, wystepuje wsród zwierzat i ludzi.

Altruizm zwrotny adresowany jest do tego, po kim moma spodziewac sie odwza-

jemnienia, korzystnego dla siebie rewanzu, natychmiast lub w przyszlosci. Czestym moty-
wem gotowosci pomocy innym i uprzejmosci jest nie tylko oczekiwanie rewanzu lub na-

grody, ale i zwiekszenie poczucia bezpieczenstwa, oddalenia ewentualnej agresywnosci ze
strony innych. Altruizm ten wystepuje jako a) natychmiastowy i b) odroczony.

Oczywiscie mozna uznac altruizm krewniaczy za altruizm pozorny (z punktu wi-
dzenia biologicznego jest to rzeczywiscie glównie egoizm); podobnie altruizm zwrotny
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mozna uznac za wyrachowanie (czym tezjest w jakims stopniu). Jednak lepiej jest uznac je

za altruizm nizszych stopni, bo przeciez wystepuja w nich zachowania pomocy innym, i co

wiecej pomoc innym pojawia sie w szerszym zakresie niz jej otrzymywanie (w danym
zachowaniu).

Te dwa rodzaje altruizmu sa uwarunkowane biologicmie; pierwszy jednoznacmie,

drugi w nieco mniejszym stopniu. Na tych dwóch rodzajach nie wyczerpuja sie jednak

zachowania altruistyczne. Posilkujac sie ustaleniami antropologii, psychologii i socjologii,

mozna wyróznic dwa nastepne rodzaje altruizmu, w ksztahowaniu których udzial wply-

wów psychologicznych i spolecznych zwieksza sie, a niekiedy zupelnie dominuje. Mozna

odróznic altruizm zwrotny bezposredni (etolodzy popularnie ujmuja to tak: ,,Dzisiaj ja cie

podrapie po plecach, a jutro ty mnie") i posredni ("pomagam A, kiedy B patrzy, bo jesli

tego nie zrobie, B bedzie zle o mnie mówil innym"). Ten drugi stanowi jedna z posrednich

fonn miedzy altruizmem nepotycznym, zwrotnym a identyfikacyjnym.

Altruizm, który nazywam identyfikacyjnym polega na poswiecaniu sie dla korzysci

innych z motywów wynikajacych z identyfikowania sie lub solidaryzowania z wymaczni-

kami kulturowymi (wzorami, wartosciami, organizacjami, fonnami wiary itd.). Sa to wiec

korzysci wyznaczane przez organizacje panstwowe, religijne, sa to wzory poswiecania sie

dla idei, dla ojczyzny, dla slawy, dla idei zbawienia itd. Jego cechaglównajest zaposredni-

czenie zachowania przez kulture i cywilizacje. To zaposredniczenie daje obietnice lub

nadzieje partycypowania w wynikajacych stad korzystnych efektach, teraz lub w przyszlo-

sci. Przykladami realizowania tego rodzaju altruizmu sa dzialajacy w ramach religii i orga-

nizacji panstwowych dobroczyncy, swieci, ludzie zaangazowani w dzialalnosc charytatyw-

na3. Sposród psychologów role tego typu altruizmu wydaje sie dostrzegac S. Moscovici
(1998), który pisze o "altruizmie nonnatywnym'.4. Mozna go traktowac jako czesc altru-
izmu identyfikacyjnego.

Istnieje takze, opisywany od czasów starozytnosci altruizm bezinteresowny. Polega

on na "odpowiedzi" na wyzwania zycia, na wolnym od samolubnosci wspomaganiu zycia

dla zycia samego i dla tych jego jakosci, które daja ludziom poczucie spelnienia. Gdy

z altruizmem bezinteresownym lacza sie racjonalne, wolne od doktrynerstwa zasady etycz-

ne, wtedy powstaje odpowiedzialnosc w naj glebszym tego slowa maczeniu. Altruizm

bezinteresowny moze byc wspomagany mysla lub idea waznosci czystych, nie zaposredni-

czonych interesownoscia relacji miedzyludzkich, wizja lub koncepcja zycia "poglebione-

go" i ,,misteryjnego". Nie jest zwiazany z religia ani polityka. Ten rodzaj altruizmu spoty-

kany jest nader rzadko (np. w starozytnosci glosil go medrzec chinski Mo-tsy). Prostym

przykladem tego rodzaju altruizmu jest ratowanie dzikich zwierzat, zajmowanie sie nimi po

to, by je w odpowiednim momencie wypuscic na wolnosc s .
Altruizm identyfikacyjny i bezinteresowany jest determinowany biologicznie

w niewielkim stopniu, glównie jest detenninowany psychologicznie i kulturowo. Na te

ostatnie wskazuja badania antropologów kulturowych; wystarczy wspomniec chocby slyn-

3 Na temat altruizmu identyfikacyjnego patrz L. Ostasz (1998), cz. ID, rozdz. 3.
4 Inne odmiany altruizmu, które wymienia autor nie maja uzasadnienia, m.in. dlatego, 1:e abstrahuje on od wiedzy

biologicznej i etologicznej o altruizmie.

.s Na temat tych odmian altruizmu patrz L. Ostasz (l994a), cz. ID, rozdz. 3.
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ne badania M. Mead. Przedstawila ona dwa sposoby wychowywania skrajnie przeciwstaw-

ne. Arapeszowie z Nowej Gwinei wykazywali zachowania altruistyczne o dosc znacznym
zasiegu, natomiast zyjacy niedaleko nich latmulowie wykazywali je w znikomym stopniu
(zob. Mead, 1986). Altruizm krewniaczy i zwrotny jest najbardziej skorelowany z repro-

dukcyjnoscia ludzi i ze zdobywaniem pokannu. Jednak altruizm identyfikacyjny moze
wspierac i wzmacniac reprodukcyjnosc lub tez moze oddzialywac odwrotnie; na przyklad
wspiera ja, az do przesady, identyfikacja w ramach religii islamskiej i chrzescijanskiej, zas
w ramach religii buddyjskiej w niewielkim stopniu, a w niektórych sektach religijnych
przeciwstawia sie reprodukcji w ogóle.

Bez altruizmu nie przetrwalyby ani jednostki, ani spolecznosci. W psychice kazdego

czlowieka stykajacego sie z innym, najprawdopodobniej odzywaja sie - na poczatku za-
pewne tylko wstepnie - poszczególne kody: "Czy jest on z mojej rodziny, z mojego rodu?
Jesli nie, to czy moge liczyc, ze moje dzialanie na jego rzecz bedzie odwzajemnione? Co
laczy jego i mnie, czy nalezymy do tej samej klasy ludzi, czy pomagajac mu przyczynie sie
do wspomozenia tego, na czym mnie zalezy i co jest dla mnie wartosciowe?" Oraz: "Po
prostu pomoge mu, bo jest czlowiekiem, bo jest istota zywa'.

Kobieta, która dba tylko o pokann dla wlasnego potomstwa, ignorujac inne glodne
dzieci wokól niej, odwoluje sie tylko i wylacznie do kodu moralnego jakim jest altruizm
krewniaczy. Kobieta, która dba o wlasne dzieci, ale gdy zdobedzie wiecej pozywierua
rozdziela je takze dzieciom z sasiedztwa liczac, ze gdy ona i jej dzieci nie beda mialy dosc
pokannu, to otrzymaja go od sasiadów posluguje sie moralnym kodem altruizmu zwrotne-
go. Kobieta, która rozdziela pokann, którym dysponuje wszystkim, którzy naleza do jej
nacji lub do jej wyznania religijnego, lub do jej "rasy" (tak czy inaczej pojetej, nie ma to
tutaj znaczenia) uzywa kodu opartego na altruizmie identyfikacyjnym; ta zas, która dzieli
sie jedzeniem z kazdym napotkanym dzieckiem glodnym - uzywa kodu wymienionego
jako czwarty.

Trzymajac sie odmian altruizmu jako glównych kodów moralnych, mozna zinter-
pretowac inne zaleznosci opisywane przez socjologów i psychologów. Na przyklad slynne
rozwazania M. Webera dotyczace zaleznosci miedzy etyka protestancka a produkcyjnoscia,
oszczednoscia i gospodarka kapitalistyczna daja sie zinterpretowac przy stosowaniu wy-
mienionych kodów. W etyce protestanckiej, jak ja opisuje Weber, na czolo wysuwa sie
jako jej specyfika, idea laski supranaturalnej, koniecznosci wyrzeczenia, ograniczania za-
spokajania potrzeb zwiazanych ze zmyslowoscia i cielesnoscia oraz uznania, ze bogactwo
i jego tezauryzacja jest wyrazem przychylnosci opatrznosci; pomagac innym oznacza tu
pomagac im najpierw w produkcji i oszczedzaniu, przy jednoczesnym motywowaniu do
powstrzymywania sie od nadmiernej konsumpcji. Mamy tu do czynienia z silnie rozbudo-
wanym kodem identyfikacyjnym. Przy czym punkt ciezkosci zostaje przeniesiony wlasnie
na produkcyjnosc, oszczedzanie i wyrzeczenie. Jesli do tego doda sie tradycyjnie stawiany
na wysokim miejscu w pozostajacej pod wplywami chrzescijanstwa Europie kod altruizmu
krewniaczego, z dbaniem o powodzenie rodziny, to otrzymamy efekt jaki opisywal
M. Weber. W naszej interpretacji: powiazanie dwóch silnie rozbudowanych kodów moral-

nych: pewnego wariantu identyfikacyjnego (na pierwszym miejscu) i krewniaczego (na
drugim).
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Takie zjawisko zwiazane z korzystaniem z tychze kodów wyksztalcilo sie histo-
rycznie w Europie i Ameryce Pólnocnej, ale róznorodnosc ich stosowania i powstajacych
przy tym zjawisk jest wielka. Na przyklad, by oddalic sie od Europy i ukazac kontrast,
plemie Janomam6w z Amazonii korzysta z kodu altruizmu krewniaczego (po pierwsze,
dbanie o dobro lineazu - w uproszczeniu: rodu - w tym przypadku patrylineazu), z kodu

altruizmu zwrotnego (silne alianse miedzy wioskami i rodami), zas kod altruizmu identyfi-
kacyjnego jest wlaczany na rzecz holdowania takim wartosciom, jak permanentna wojna
podjazdowa miedzy poszczególnymi wsiami i rodami; kod altruizmu bezinteresownego nie
jest w ogóle obecny (a przynajmniej antropologowie go nie zaobserwowali), zas kod altru-
izmu identyfikacyjnego jest bardzo waski i ubogi (zob. Chagnon, 1968).

Zblizam sie do tezy glównej dotychczasowych wywodów. Cztery wymienione kody
moralne sa rozstrzygajace dla zachowan ludzkich. Niewielkie róznice zaznaczaja sie
w stosowaniu kodu pierwszego; wieksze sa w stosowaniu drugiego w tym sensie, ze sche-
mat zachowania jest taki sam lub podobny, zas zmienne sa tresci, motywy, cele. Na przy-

klad, dla ludów pierwotnych wyznajacych scisla egzogamie decydujaca bedzie wymiana
kandydatów na malzonków, dla ludów praktykujacych endogamie a zyjacych w klimacie
pustynnym na obrzezach Sahary wazniejsza moze byc wymiana soli (zob. Crapo, l 990,
s. 76 i nn.); dla Europejczyka najbardziej pozadany bedzie byc moze komputer najnowszej
generacji, stwarzajacy mu w ramach "virtual reality" iluzje szczescia (dla niektórych byc
moze wazniejsza, niestety, niz partner i sól razem wziete). Najwieksze róznice dotycza
ksztahowania kodu identyfikacyjnego. Pamietajmy jednak, ze kod w swym formalnym

aspekcie pozostaje taki sam lub podobny, zmienne sa jego tresci, motywy itd. Natomiast,
rzecz ciekawa, kod moralny oparty na altruizmie bezinteresownym, choc wystepujacy

nader rzadko, wykazuje wielka zbieznosc w kazdym aspekcie - obojetne kto go uzywa,
dziala podobnie i pozostawia po sobie podobne efekty (dlatego tez moze byc uznany za
szczyt zycia etycznego, na który rzadko kto wchodzi, niektórzy zas nigdy nie wchodza).

Kody moralne maja swoje ograniczenia. Na przyklad wplywowi spolecznie Niemcy
okresu faszystowskiego przy pomocy instytucji politycznych stosowali bardzo silny kod
identyfikacyjny, rozwineli specyficzna moralnosc, w której centrum bylo dbanie o wlasna
nacje (rozumiana wedlug layteriów ideologicznych). Ale ta specyficzna moralnosc byla
antymoralna dla innych nacji Gak i znacznej czesci samego niemieckiego spoleczenstwa)
i antymoralna w sensie layteriów etyki o cechach uniwersalistycznych (tj. respektujacej
m.in. tzw. prawa czlowieka). Kod ten bywa naduzywany nie tylko w polityce, ale takze

w przypadku moralnosci opartej na identyfikacji religijnej, czy w przypadku przestepczych grup mlodocianych itd. Dlatego kody moralne musza byc uzupelniane refleksja etyczna. To
zreszta tez jest za malo. Okazuje sie, ze musza byc uzupelniane prawodawstwem i jego
sprawnym stosowaniem.

Zadaniem badaczy moralnosci jest zatem wykrywanie i ustalanie zakresu stosowa-

nia poszczególnych kodów moralnych, proporcje miedzy nimi, stopien ich uswiadamiania
sobie, sposoby blokowania uzywania innych odmian kodu. Zwlaszcza dotyczy to kodu
identyfikacyjnego; ale nie tylko, bo nawet w ramach kodu krewniaczego mozna sluzyc
jednej ze znanych form rodziny: nuklearnej, rozszerzonej lub domowej. Nastepnym zada-
niem jest wykrywanie na ile kierowanie sie danym kodem obarczone jest iluzjami, czysto
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werbalnymi deklaracjami bez pokrycia itd. Jest to nader trudne zadanie. Sajednostki, które

stosuja kod altruizmu zwrotnego tylko w pierwszej z dwu wymienionych wyzej odmian, tj.
sa sklonni zrobic cos dla kogos tylko i wylacznie, gdy otrzymuja natychmiast zadoscuczy-
nienie z ich strony, sa to jednostki o cechach osobowosci przejawiajacych sie niecierpliwo-

scia, brakiem zaufania, podejrzliwoscia; a sa tez tacy, którzy moga dzialac dlugofalowo.
Jest ono tym trudniejsze, ze jednostki, a zwlaszcza grupy nie tylko modyfikuja kody

moralne, ale i dodaja utrwalajace sie wzory zachowan, które moga wystepowac obok tych
kodów. Mozna tak zmodyfikowac kod identyfikacyjny, ze zaneguje sie nawet kod krew-

niaczy. Przykladem sa niektóre sekty gnostyckie: dla idei zbawienia i przechytrzenia ,,zlego

boga stworzyciela" praktykowaly stopowanie rozrodu (zob. Rudolph, 1996).
Pewna trudnosc moze sie pojawic przy analizie kodu identyfikacyjnego. Jest on na

tyle bogaty, urozmaicony w tresciach, ze trzeba zastanowic sie nad wykryciem i opisem
subkodów. Na przyklad subkodów: religijnego, politycznego, gospodarczego. Co wiecej,

kazdy z subkodów moze miec subsubkody, np. w religijnym: politeistyczny (tolerujacy
inne religie), monoteistyczny (niewielka tolerancja wobec innych religii lub jej brak) itd.

Równiez modyfikacje dokonywane sa bezwiednie lub z zamyslem przez poszcze-

gólne jednostki. Na przyklad dwie osoby uzywaja kodu identyfikacyjnego, skierowanego
na nacje, ale jedna do swej nacji zaliczy takze osoby uznawane niekiedy za odbiegajace od
standardu, np. homoseksualistów, druga zas ich wykluczy. Trzy osoby moga mówic
o rodzinie, ale jedna bedzie podkreslala konotacje patriarchalne, druga matryfokalne (ko-
bieta w centrum), trzecia bedzie uznawac partnerstwo wewnatrz rodziny.

Mozna jeszcze nadmienic, ze terminem zblizonym do terminu ,,kod moralny" jest
spotykany w rozwazaniach etycznych, a takze w dziedzinie socjologii moralnosci termin
"etos" ("ethos" z gr. - sposób bytowania w danym miejscu, zespól cech danego czlowieka,
charakter, cos, co czlowiek sam wypracowuje i co staje sie cenne). Na przyklad M. Ossow-

ska starala sie wykazac istnienie etosu rycerskiego (zob. Ossowska, 1973). Mówiac o eto-
sach ma sie na mysli dominacje aspektu spoleczno-kulturowego. Etosy traktujemy zatem

jako spolecmo-kulturowe modyfikacje i uzupelnienia kodów moralnych: etos rycerski
(lepiej byloby mówic o etosie wojownika, gdyz wystepuje on w wiekszosci kregów kultu-
rowych, w tym wsród ludów pierwotnych, i niekiedy w wiekszym nasileniu niz w Europie
w okresie, w którym wystepowala spoleczna klasa rycerstwa), etos chlopski, etos szamana
badz kaplanski, etos mistrza badz nauczyciela itd.; ksztaltuje sie na naszych oczach etos
proekologicmy, a byc moze i etos "czlowieka swiatowego" XXI wieku. Tak rozumiane
etosy sajednak wtórne wobec czterech glównych kodów moralnych.

Dotychczasowe rozwazania zdaja sie podsuwac teze, ze jesli zostana odkryte i opi-
sane dodatkowe kody i subkody, to prawdopodobnie beda mogly zostac sprowadzone do

wymienionych tutaj kodów. Jednak nie jest to teza dowiedziona. By ja dowiesc lub skory-
gowac trzeba przeprowadzic rozlegle badania.

2

Aby wspomóc rozumienie opisywanych kodów, warto je skrzyzowac z dobrze zna-
na koncepcja rozwoju moralnego Kohlberga. Nie jest to trudne zadanie przy analizach tak
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ogólnych jak niniejsze. Latwo dostrzec, ze kod altruizmu krewniaczego odpowiada pozio-

mowi przedkonwencjonalnemu obu stadiów (tj. egocentrycznemu punktowi widzenia

i nastawionemu na jednostke) i czesciowo konwencjonalnemu. Kod altruizmu zwrotnego

odpowiada poziomowi konwencjonalnemu (w jego dwóch stadiach, tj. perspektywy jed-

nostki pozostajacej w zwiazkach z innymi jednostkami i spolecznym punktem widzenia).
Rzeczywiscie, nie mozna liczyc na jakiekolwiek odwzajemnienie (zwrotnosc), jesli nie
rozumie sie i nie akceptuje konwencji, a przynajmniej nie jest sie przyuczonym do ich

respektowania (czlowiek z niedorozwojem mentalnym nie musi rozumiec, ale moze byc

przyuczony do respektowania niektórych konwenansów). Kod altruizmu identyfikacyjnego
(w wersjach pozytywnych) odpowiada poziomowi konwencjonalnemu i postkonwencjo-
nalnemu w stadium pierwszym (wazniejszy od spolecznego bardziej podstawowy punkt

widzenia).

W przypadku kodu altruizmu bezinteresownego sprawa jest prosta - odpowiada po-
ziomowi postkonwencjonalnemu, w stadium drugim (a liczac od poczatku: szóstym). Nie-

stety, z ta prostota odpowiadania nie idzie w parze prostota jego wystepowania, a nawet

jasne jego udowodnienie 6 . Nie relacjonuje dokladniej koncepcji i badan Kohlberga zakla-
dajac, ze sa one dobrze znane nie tylko wsród psychologów (1984).

Czy takie skrzyzowanie cos daje, czy jest tylko teoretyczna ukladanka? Na pewno

pokazuje zbieznosc ustalen. Kohlberg wyszedl od badan psychologicznych w nurcie psy-
chologii rozwojowo-poznawczej (typu Piagetowskiego). My wychodzimy od danych an-

tropologii i etyki wraz z analizami psychologicznymi. Dodajemy tylko uwage, ze po osia-
gnieciu wyzszego poziomu (w tym i najwyzszego stadium, tj. szóstego) ktos moze w róz-

nych sytuacjach korzystac z nizszych poziomów.
Przed kilkoma laty psychologowie spoleczni zaproponowali mówienie o trzech ,,ko-

dach moralnych", a nawet wiecej "trzech etykach": etyka wspólnoty (ethics oJ community),
autonomii (autonomy) i boskosci (divinity) (Shweder i in. 1997). Kazda bazuje na róznej

konceptualizacji osobowosci: jako oficjalnego czlonka szerszej grupy rodzinnej, spolecz-
nej, jako indywiduum preferujacego wlasne decyzje i jako stworzenia zaleznego od bó-
stwa. W przypadku etyki wspólnoty zachowanie jest kwalifikowane jako zle, gdy osoba nie
spelnia jej obowiazków wobec grupy, nie respektuje hierarchii spolecznej itd., w przypad-
ku drugiej, gdy osoba bezposrednio szkodzi drugiemu czlowiekowi, narusza granice jego
wolnosci, nie jest tolerancyjna itd. W przypadku trzeciej, pojecie zla pokrywa sie z teolo-
gicznym pojeciem grzechu. Odpowiednio tez jest rozumiane dobro (z racji latwosci do
odgadniecia nie referuje jego charakterystyki)7.

Na pewno nie jest zasadne mówienie o "trzech etykach". Minusem propozycji
Shwedera i jego wspólpracowników jest to, ze wychodzili od kultury a nie od detenninant
biologicznych (przeciez jest jasne, ze kultura jest wtórna wobec biologii czlowieka). Jest to
w istocie glówny zarzut: wszystkie ustalenia, jesli pretenduja do bycia podstawowymi
musza wychodzic od podstaw biologicznych (biologia istnieje bez kultury, kultura bez
biologii nie, a dla psychiki najwazniejsze sa wyznaczniki biologiczne, dopiero pózniej
kulturowe). Nastepny minus, to ten, ze autorzy propozycji "trzech kodów" traktuja boskosc

6 Próby udowodnienia podjal Batson i in. (1989).
7 Badania szczególowe z uzyciem modelu Shwedera proponuja np. P. Rozin, L. Lowery, S. Imada, J. Haidt (1999).
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jako inwariant równiez wazny jak zycie indywiduum i wspólnoty, wyznaczajacy etyke,
podczas gdy jest to wytwór dajacy sprowadzic sie do aktywnosci indywidualnej i spolecz-
no-kulturowej czlowieka. Na przyklad utylitaryzm I.S. Milla laczy z powodzeniem auto-

nomicznosc i wsp61notowosc, wykluczajac role boskosci.

Mozna prowadzic badania uzywajac tych trzech wzorców, i mozna uzyskiwac usta-

lenia dotyczace ciekawych korelacji 8 , jednak to nie bedzie badanie elementarnych kodów
moralnych. Warto wspomniec, ze niektórzy badacze (L.A. lensen), poslugujac sie tymi
pojeciami próbuja ukazac stala ,,kulturowa wojne" miedzy liberalami i progresywistami,
którzy akcentuja autonomicznosc, a konserwatystami i ortodoksami, którzy akcentuja bo-
skosc i tradycyjny charakter wspolnotowosci (jednak ta koncepcja nazbyt prostolinijnie

odbija uklad dwóch glównych politycznych partii USA, by byc powaznie traktowana jako
majaca walor uniwersalny).

Wspólnotowosc, autonomicznosc i boskosc nie sa podstawowymi kodami moral-

nymi, lecz kulturowymi przejawami stosowania elementarnych kodów z silnym udzialem
wzorców kulturowych (np. boskosc jest tylko i wylacznie wzorcem kulturowym). Wykaza-

niem, ze sa to wtórne wzorce zwiazane z etyka byloby sprowadzenie ich do czterech ko-

dów moralnych, które traktuje jako elementarne. I tak wspólnotowosc mozna sprowadzic
do altruizmu glównie krewniaczego, zwrotnego, a po czesci takze identyfikacyjnego. Bo-

skosc sprowadza sie do altruizmu identyfikacyjnego. Autonomia sprowadza sie do altru-
izmu identyfikacyjnego (identyfikacja z wartosciami, takimi jak: indywidualnosc, wolnosc,

prawa itd.) i czesciowo bezinteresownego.

3

Co wyzwala kody moralne? A wyrazajac sie mocniej, co je wlacza? Zas najbardziej
oglednie: aktywizuje? W kazdym wypadku drugi czlowiek. A co wraz z tym? Na pewno
geny i instynkty wyzwalaja kod altruizmu krewniaczego i czesciowo zwrotnego. Kod al-
truizmu identyfikacyjnego jest wyzwalany przez swiatopoglad, ideologie, religie, mity, dzis
sama doktryne etyki. Kod altruizmu bezinteresownego - przez metafizyczne odczucie
podskórnej jednosci zycia, silna empatie, rozbudowana swiadomosc, onentacje uniwersali-
styczna.

Kody altruizmu krewniaczego i czesciowo zwrotnego wlaczaja sie automatycznie.
Automatycznie moga wlaczac sie kody identyfikacyjne - jesli ktos zyje w monolitycznej
kulturze, z jedna ideologia silnie zintenoryzowana, jak np. katolicyzm, islam. Czesc altru-
izmu zwrotnego, mniej rygorystyczna wersja identyfikacyjnego i bezinteresowny - wla-
czaja sie nieautomatycznie.

Przyjrzyjmy sie jeszcze zachowaniom wspierajacym sie na kodzie moralnym altru-
izmu identyfikacyjnego. Identyfikacja jest zlozonym procesem (i stanem) psychicznym.
Biora w niej udzial stare ewolucyjnie popedy i emocje, tresci podswiadomosci, intencje
mentalne, wzorce kulturowe. Identyfikacja zawsze oznacza jakis stopien dezindywiduali-

zacji - od czesciowej po skrajna. Identyfikacja jest kierunkowana na skale grupowa przez
jednostki przywódcze, przez okolicznosci. Identyfikacja moze byc ukierunkowana na cos,

· W literaturze polskiej pisal o tym B. Wojciszke (1999).



209

co ma tresci i cele agresywne, silnie konkurencyjne (np. pelne zbratanie sie z tlumem, który

linczuje ofiare, z tlumem kibiców sportowych, fanatyków religijnych). A moze byc ukie-

runkowana przez tresci i cele szczytne, przynoszace bliskim i innym korzysc (np. identyfi-

kacja z ludzmi, wobec których nie stosuje sie praw czlowieka, czy ze zwierzetami, wobec

których nie stosuje sie praw zwierzat).

Zachowania wspierajace sie na altruizmie identyfikacyjnym równiez ksztahowaly

sie przez dlugi czas ewolucji (aczkolwiek krócej niz kod altruizmu krewniaczego), najstar-
sze jego przejawy sa wrodzone czlowiekowi. Identyfikacje z czyms ponadjednostkowym

mamy - jako gatunek - we krwi. Najpierw jest to identyfikacja jako solidarnosc grupowa,

ograniczona do wlasnej grupy. Jakze latwo rodzi sie w badanych przez psychologów spo-

lecznych i socjologów nastawienie "w grupie - poza grupa" (ingroup - outgroup bias)

(Stephan, Stephan, 1999). Nie trzeba do tego doswiadczenia ani edukacji (choc oczywiscie
te ukierunkowuja wrodzona sklonnosc, a nawet mogaja zneutralizowac). Ta identyfikacja

jest najczesciej entocentryczna, seksistowska, rasistowska, ale takze sportowa itd. W ra-
mach danej grupy moralnosc oparta o ten kod jest bardzo wysoko ceniona i nagradzana, bo
wlasnie osobnikom danej grupy (wlacznie z samym dzialajacym) sluzy. Dzialanie oparte na

altruizmie identyfikacyjnym moze niekiedy wchodzic w konflikt z altruizmem krewnia-

czym i niekiedy przewazac (przykladem jest wysylanie przez ojca czy matke jedynego syna

na wojne dla dobra ojczyzny, czy wypedzanie córki za zachowania nie akceptowalne przez

uznana w grupie ideologie). O jej mocy swiadczy to, ze dzisiejsi ludzie pod wplywem

edukacji pietnuja takie postawy, ale gotowosc ich uaktywnienia jest ciagle w nich wielka.
Niekiedy wystarczy zapomniec o idealach uniwersalistycznych, o dobrych manierach gen-

tlemana lub gdy nastapi okres rozprezenia spolecznego, czy katastrof naturalnych, by

sklonnosci te natychmiast sie ujawnily z duza sila. Tak dzialaja miliony lat ewolucji gatun-

ku. Slynny eksperyment psychologa spolecznego O. Schariffa dotyczacy identyfikacji
grupowej daje dobry dowód naukowy na latwosc wlaczania sie omawianego kodu w tej
wersji.

Napisalismy "w tej wersji", gdyz kod ten ma i bardziej wyrafinowane postaci -

identyfikacja z "ludzkoscia", z istotami krzywdzonymi, w tym pozaludzkimi. Mozemy
wiec odróznic wersje altruizmu identyfikacyjnego partykularnego i uniwersalnego (pamie-
tajac, ze uniwersalnosc nie równa sie powszechnosc, dzis powszechna jest sklonnosc etno-

centryczna).

Kod altruizmu identyfikacyjnego w wersji uniwersalizujacej jest nowoscia w ra-

mach gatunku homo sapiens i wszystkich znanych nam istot zywych. Na szersza skale
pojawil sie dopiero wraz z powstaniem filozofii i etyki filozoficznej, a wiec zaledwie dwa
i pól tysiaca lat temu. Trudno sie dziwic, ze latwo przegrywa w konfrontacji z altruizmem
krewniaczym i identyfikacyjnym w wersji partykularnej. Jest on dopiero zmudnie wy-
ksztalcany w psychice ludzi, a niezbedna jest do tego nieco bardziej poszerzona niz do-
tychczas swiadomosc. Jeszcze slabszy i wymagajacy jeszcze szerzej swiadomosci jest
oczywiscie altruizm bezinteresowny.

Jak pisalismy, kody moga nie zadzialac. Zdarza sie, ze nawet i kod krewniaczy nie
zadziala. Jest tak w przypadkach tzw. szoku poporodowego. Gdy matka nie kontrolujac sie
pozbawia zycia noworodka. Jest to jedna z jednostek zaburzen, która zresztajest i musi byc
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uwzgledniana w procedurach sadowych. Znane sa tez przypadki, niewlaczania, czy tez
tlumienia kodu krewniaczego w skrajnych sytuacjach zalamania sie lub ekstenninacji zycia

spoleczneg0 9 .
Trzymajac sie ustalen o czterech kodach mozemy wykrywac zjawisko hipokryzji

moralnej. Ma ona miejsce, gdy ktos stosuje realnie, swiadomie lub nie, kod altruizmu

krewniaczego, a oswiadcza przed soba lub innymi, ze stosuje kod altruizmu odwzajemnio-
nego lub identyfikacyjnego, lub bezinteresownego. Inny przypadek: gdy stosuje kod altru-
izmu odwzajemnionego oswiadczajac, ze stosuje kod identyfikacyjnego lub bezinteresow-

nego; i trzeci przypadek: gdy stosuje identyfikacyjnego a daje do zrozumienia, ze bezinte-
resownego. Ostrzejsza hipokryzja wystepuje wtedy, gdy ktos nie stosuje moralnosci
w ogóle lub dziala antymoralnie oswiadczajac, ze dziala moralnie. Tych znanych przypad-
ków nie omawiamy tutaj (Batson i in., 1999).

4

Na koniec przeanalizujmy co dzieje sie w psychice przecietnego czlowieka pod ka-
tem wlaczania sie kodów. Ograniczymy sie do przypadku, gdy jestesmy sami, bez bezpo-

sredniego wplywu innych osób, czy swiadków, gdyz w takim przypadku latwiej jest anali-
zowac. Wezmy sytuacje, gdy oto ktos jest bity przed naszym domem (a jest to sytuacja
niestety coraz czestsza w przeludnionych spoleczenstwach). Jesli ktos rozpoznaje swojego
bliskiego krewnego (dziecko, ojca, nawet kuzyna) biegnie natychmiast na pomoc; wlaczyl
sie kod altruizmu krewniaczego, odezwal sie mechanizm detenninowany genetycznie

i instynktowo; w psychice sa tylko jego reprezentacje, które nie musza byc kontrolowane
swiadomoscia refleksyjna (raczej wystarczy prosty schemat w korze w okolicach podko-
rowych i niewielki w korze nowej).

Ale oto ktos rozpoznaje, ze bity nie jest krewnym. Kod krewniaczy milczy; jego re-

prezentacje w psychice równiez. Odzywa sie spontaniczna empatia; zwykle wspólczucie.

W psychice obserwujacego pojawia sie przezycie analogiczne do tego, które jest udzialem bitego; powoli pojawia sie mysl o niesprawiedliwosci. Ów ktos wlacza dokladniejsze roz-
poznawanie. Jesli rozpozna sasiada, kogos znajomego, to dzieki rozpoznaniu wlaczy sie
kod altruizmu zwrotnego. ,,Jesli to jest sasiad, to gdy mnie ktos napadnie blisko domu, to

gdy ja mu teraz pomoge, pomoze on i mnie w przyszlosci". Kod wlaczyl sie.
A jesli ów ktos rozpoznaje nie sasiada, czy znajomego, ale kogos, kto ma powiedz-

my emblemat, rzucajacy sie w oczy, ze przynalezy do tej samej religii, sekty, czy partii
politycznej? Poza prosta empatia, lekkim poczuciem sprawiedliwosci, wlaczy sie kod al-
truizmu identyfikacyjnego. "Dziele z nim wspólne starania. Przyrzekalem pomagac tym,
którzy naleza do naszego ruchu. Nie godze sie, by ktos bil kogos, kto ma tak podobne po-
glady jak ja" itp. Kod wlaczony. Moze pojawic sie nacisk psychiczny - jesli nie pomoge, to
co pomysla o mnie moi wspólwyznawcy, towarzysze? Czyli na uaktywnienie sie kodu
moze wplynac potrzeba redukcji poczucia winy.

, Jeden z antropologicznych opisów takiego zalamania sie daje C. Tumball (1979).
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Ale ów ktos nie rozpoznaje nikogo z kim cos by go laczylo w omówionych dotych-

czas znaczeniach, lecz dostrzega po prostu bitego czlowieka. Dzieki empatii uswiadamia

sobie, ze zycie ludzi nie jest po to, by bylo bite przez innych ludzi. To wystarcza - trzeba

pomóc zyciu. Odzywa sie kod altruizmu bezinteresownego. Ktos podejmuje sie czynu

nastawionego na pomoc nie dlatego, ze motywuje go do tego poczucie winy, które by go

meczylo, gdyby go nie podjal.

Do kodów dolacza sie jeszcze ocena sytuacji "Czy moge realnie pomóc?". Wazenie

ryzyka i mozliwych strat. Kalkulacja, czy bardziej pomoge ujawniajac sie (np. w sytuacji

okupacji), czy poczekac, az odejda i dac pomoc po pobiciu? Te towarzyszace akty psy-

chiczne sa najslabsze w przypadkach automatycznego wyzwalania kodów - na pomoc

dziecku rodzic mo:2:e pedzic nie ogladajac sie na okolicznosci towarzyszace (co jeszcze nie

oznacza, ze jest to zawsze najlepsze zachowanie). Towarzyszace akty sa silniejsze, zas przy

nieautomatycznym aktywizowaniu kodów - w przypadku kodu altruizmu zwrotnego, ktos

moze precyzyjnie zbadac warunki, okolicznosci, dokonac bilansu zysków i strat, zanim

przystapi do dzialania.

Sadze, ze badanie kodów moralnych nalezy do zupelnie priorytetowych spraw nauk

o czlowieku. Trzeba ustalic, które kody jak wzmacniac, oslabiac, które cwiczyc, uczyc

w domu i w szkole. Juz mozna stwierdzic, ze nadmierne wynoszenie (w mass mediach,

w szkole) kodu krewniaczego nie jest korzystne, gdyz nadmiernie silny kod ten nie zosta-

wia miejsca w psychice na wyksztalcanie zlozonych i subtelnych wersji kodu identyfika-

cyjnego i kodu bezinteresownego. Akurat kodu krewniaczego nie trzeba wzmacniac kultu-

rowo, gdyz jest on zapewniony ewolucyjnie genami i instynktami. Kod. altruizmu odwza-

jemnionego jest równiez uwarunkowany tym, co wrodzone. Trzeba dbac, by dziecko

uczylo sie regul fair i by uzywalo tego kodu do pozytywnych i neutralnych dzialan. Z kolei
kod identyfikacyjny pojawia sie czesto w wersji negatywnej (np. skrajny nacjonalizm, czy

fanatyzm religijny). Stad w edukacji trzeba uczyc pozytywnych wersji tego kodu (czyli

ogólnie: sa to takie ideologie, swiatopoglady, religie, które respektuja prawa czlowieka), to
wystarczy. Najpilniejsza sprawajest uczenie od dziecka kodu altruizmu bezinteresownego,

gdyz jesli go sie nie uczy, to sam raczej sie nie pojawi. Trzeba wysokiej kultury, by go
respektowano Gak np. w krótkim okresie historii Indii za cesarza Asioki, czy jak dzis
wsród ludzi z ochotniczych organizacji proekologicznych.

Powaznym zadaniem jest badanie kiedy i dlaczego kody nie uaktywniaja sie, i kiedy

i dlaczego sa oslabiane, hamowane, tlumione.

Trzeba jednak podkreslic, ze stosowanie samych kodów moralnych to za malo, by

zadowalajaco ksztahowac ludzkie zycie. Potrzebne sa jeszcze obwarowania polityczne,

jurysdyczne, porzadkowe.

Podkreslam, ze zaprezentowalem rozwazania i ustalenia teoretyczne. Testowanie

empiryczne tych ustalen o kodach jest tru<lne. Najpierw pozostaje obserwacja uczestnicza-
ca, korzystanie z danych o zyciu miedzyludzkim. Eksperymenty wymagalyby duzego ze-
spolu i dobrych warunków symulowania sytuacji spolecznych. Ciezar solidnych badan
spoczywa nie na etykach, lecz psychologach, socjologach i antropologach.
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