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Abstrakt
Cel artykuÙu. Celem artykuÙu jest caÙoïciowa rekonstrukcja i prezentacja teorii poznania wartoïci wedÙug Henryka Elzenberga. Epistemologia wartoïci stanowi jedn
z cz¿ïci aksjologii formalnej Elzenberga. Do zrealizowania zamiaru wykorzystano
metod¿ rekonstrukcyjn oraz analiz¿ poj¿ciow.
Omówione koncepcje. Rekonstrukcja zaczyna si¿ od przedstawienia gÙównych
elementów ÞlozoÞi wartoïci Elzenberga. Wpierw wyróČniono poj¿cia wartoïci utylitarnej i perfekcyjnej, a póĊniej zdeÞniowano wartoï° perfekcyjn jako „cech¿” przedmiotu, który jest taki, jaki by° powinien. Nast¿pnie wyjaïniono Elzenbergowskie poj¿cie intuicji jako indywidualnych przedstawieÚ niezmysÙowych. Zrekonstruowano
rozwaČania Elzenberga na temat natury pierwotnych ocen. Reßeksja prowadzi do
wniosku iČ fundamentalnymi sdami w aksjologii s jednostkowe sdy o cechach nadajcych wartoï°. PóĊniej przedstawiono Elzenbergowsk krytyk¿ stanowisk negujcych poznawczy sens sdów o wartoïci. GÙównym punktem krytyki byÙo wykazanie,
Če obecnoï° in mente poj¿cia wartoïci perfekcyjnej wskazuje na niemoČnoï° zredukowania wartoïci do subiektywnych stanów ïwiadomoïci oraz, Če moČna ograniczy°
wpÙyw emocji w poznawaniu wartoïci. To zaï prowadzi do zagadnienia metodyki
poznania wartoïci, która zaleca ascez¿ i ograniczanie emocji mogcych ubocznie determinowa° sd o wartoïci.
Wartoï° poznawcza tekstu. Tekst syntetycznie ujmuje rozmaite wtki epistemologii wartoïci Elzenberga. Widoczny jest fundamentalny dla Elzenberga zwizek mi¿dzy teori poznania wartoïci a reszt ogólnych rozwaČaÚ aksjologicznych.
Wykorzystujc materiaÙy zawarte w nieopublikowanych r¿kopisach przedstawiono
kilka istotnych informacji na temat Elzenbergowskiej koncepcji intuicji. Zaprezentowana koncepcja przedstawia rozmaite argumenty, które mog zosta° wykorzystane
przeciwko stanowiskom negujcym autonomiczny i obiektywny charakter wartoïci,
zwÙaszcza przeciw stanowiskom przeczcym moČliwoïci kompetentnego stwierdzania obecnoïci wartoïci.
SÙowa kluczowe: Henryk Elzenberg, wartoï°, epistemologia wartoïci, powinnoï°,
poznanie wartoïci, intuicja, polska ÞlozoÞa, intuicjonizm
Knowing of values in the philosophy of Henryk Elzenberg
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Abstract
The aim of the article. The purpose of this article is to comprehensively reconstruct and present the theory of knowing of values according to Henryk Elzenberg.
Epistemology of values is one of the parts of the of Elzenberg’s formal axiology. The
reconstruction method and conceptual analysis were used for realisation of the proposal.
Discussed concepts. The reconstruction begins with the presentation of the main
elements of Elzenber’s philosophy of values. First, the concepts of utilitarian and perfectionist value are distinguished, and later perfectionist value is deÞned as the ‘feature’ of an object, which is as it should be. Then, Elzenberg’s notion of intuition as individual non-sensual representation is explained. Elzenberg’s deliberations on the nature
of primary judgments are reconstructed. Reßection leads to the conclusion that the
fundamental judgments in axiology are individual judgments about features which
endow values. Later, Elzenberg’s critique of the positions negating the cognitive meaning of the evaluations are presented. The main point of criticism was to demonstrate
that the presence of the notion of perfectionist value shows the inability to reduce
values to subjective states of consciousness, and that the inßuence of emotions in the
recognition of values can be limited. This leads to the question of a methodology of
knowing values, which recommends asceticism and limiting emotions that may side
by side determine the value judgment.
Cognitive value of the text. The text synthesizes various threads of Elzenberg’s
epistemology of values. The fundamental to Elzenberg’s link between the theory of
knowing values and the rest of general axiological considerations is visible. Using the
materials contained in unpublished manuscripts, there is some important information
on the Elzenberg’s concept of intuition. The presented concept shows various arguments that can be used against positions that negate the autonomous and objective
character of values, especially against positions that deny the possibility of a competent adjudication of presence of values.
Key words: Henryk Elzenberg, value, epistemology of values, obligation, knowledge of values, intuition, polish philosophy, intuitionism

Wst҄p
Przedmiotem niniejszego tekstu jest caÙoïciowa rekonstrukcja epistemologii wartoïci Henryka Elzenberga. W 2017 r. mħa 50 rocznica ïmierci i 130 rocznica urodzin
autora KÙopotu z istnieniem, warto wi¿c z tej okazji przybliČy° jego bogat myïl aksjologiczn.
Celem udost¿pnienia czytelnikowi caÙoïciowego wgldu w epistemologi¿ wartoïci autora Prób kontaktu, drugi paragraf niniejszego artykuÙu rozpocznie si¿ od krótkiego wprowadzenia w Elzenbergowsk analiz¿ poj¿° wartoïci i powinnoïci, niezb¿dnych do zrozumienia jego ÞlozoÞi wartoïci. WskaČe si¿ równieČ miejsce epistemologii
wartoïci w przestrzeni zainteresowaÚ aksjologicznych polskiego Þlozofa. W trzecim
paragraÞe przedstawi si¿ rol¿ intuicji w poznaniu wartoïci oraz poruszy si¿ kwesti¿
które sdy aksjologiczne s pierwotne. Paragraf czwarty poïwi¿cony jest krytyce stanowisk negujcych moČliwoï° poznania wartoïci. Paragraf pity dotyczy metodyki
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poznania wartoïci i stanowi podsumowanie niniejszego tekstu. Do artykuÙu zastosowano metod¿ rekonstrukcyjn oraz analiz¿ poj¿ciow.

Poj҄cie wartoҲci i powinnoҲci. Miejsce epistemologii wartoҲci w systemie
aksjologii
Za BogusÙawem Wolniewiczem podaje si¿ trzy fundamenty aksjologii autora Wartoïci i czÙowieka:
„Pierwszym byÙo ostre rozróČnienie dwu poj¿° wartoïci: »utylitarnego« i »perfekcyjnego«.
(…) Drugim Þlarem systemu byÙo deÞnicyjne sprz¿Čenie poj¿cia wartoïci perfekcyjnej
z poj¿ciem powinnoïci (…). Trzecim Þlarem jest poj¿cie powinnoïci rozumiane jako »powinnoï° bycia« i przeciwstawione »powinnoïci czynu« w ten sposób, Če ta ostatnia jest
wtórna wzgl¿dem tamtej” (Wolniewicz, 1986, ss. 60-61).

Wartoïciowe utylitarnie jest wszystko to, co zaspokaja pewn potrzeb¿, pragnienie, dostarcza przyjemnoïci, pozwala unikn° przykroïci lub „zwi¿ksza istnienie”. To
co wartoïciowe utylitarnie z istoty swej jest wzgl¿dne, bowiem jest zawsze dobre d l a
kogoï. Inaczej jest z wartoïciami perfekcyjnymi: przedmiot wartoïciowy perfekcyjnie
jest cenny sam przez si¿, sam w sobie, a nie ze wzgl¿du na coï lub kogoï. Dociekania
aksjologiczne H. Elzenberga skupiaÙy si¿ na poj¿ciu wartoïci perfekcyjnej i ten rodzaj
wartoïci polski Þlozof uznaÙ za wartoï° par excellence (Elzenberg, 2002d, s. 131).
Próbujc przybliČy° poszukiwane przez siebie poj¿cie wartoïci, autor KÙopotu z istnieniem odwoÙuje si¿ do poj¿cia aprobaty. Gdy przypisujemy czemuï wartoï°, owo
coï jest aprobowane. Nie znaczy to, Če za kaČdym przypisywaniem wartoïci musi
sta° afekt wyraČajcy uznanie dla przedmiotu oceny, bowiem niektóre oceny moČna
wydawa° „na chÙodno”, (wzgl¿dnie) bezuczuciowo. To sam sd wartoïciujcy j e s t
aprobat. Jeïli ktoï aprobuje przedmiot, przyjmuje Če przedmiot czyni zadoï° pewnym warunkom, speÙnia jakieï wymagania; w aprobacie przedmiot zostaje uznany
w ïwietle owych warunków i wymagaÚ. Wartoï° perfekcyjna jest z natury bezwzgl¿dna, co znaczy Če aprobata przedmiotu wartoïciowego perfekcyjnie nie jest aprobat
ze wzgl¿du na czyjeï potrzeby lub pragnienia. W takim razie przedmiot perfekcyjnie
wartoïciowy – rozpatrywany sam w sobie – to przedmiot który jest taki, jaki by° powinien.
Mówic „taki jaki by° powinien” H. Elzenberg miaÙ na myïli wartoï° ostateczn,
charakteryzujc przedmiot posiadajcy racj¿ wartoïci w sobie samym, a nie w czymï
innym. Autor Wartoïci i czÙowieka wprowadziÙ rozróČnienie wartoïci ostatecznej i pochodnej, bowiem o niektórych przedmiotach moČna powiedzie° Če s takie jakie by°
powinny nie ze wzgl¿du na same siebie, lecz ze wzgl¿du na coï innego, gÙównie jako
ïrodek lub warunek do czegoï (np. gdy si¿ mówi Če dÙuto jest takie jakie by° powinno,
gdyČ umoČliwia wyrzeĊbienie arcydzieÙa). Tylko przedmioty ostatecznie wartoïciowe mog by° perfekcyjnie wartoïciowe.
W ïwietle ÞlozoÞi H. Elzenberga wartoï° jest nie cech (w ïcisÙym sensie) przedmiotu, lecz faktem polegajcym na tym, Če dany przedmiot powinien by° taki a taki
oraz Če zarazem rzeczywiïcie jest taki a taki. Std, struktura logiczna zdania „X jest
wartoïciowe” stanowi koniunkcj¿ dwóch zdaÚ: „X jest takie a takie” oraz „X powinno by° takie a takie”. Przyj¿cie istnienia cech wartoïciotwórczych (cech nadajcych
wartoï° przedmiotowi posiadajcemu owe cechy) oznaczaÙoby, Če X jest wartoïciowe
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perfekcyjnie wtedy i tylko wtedy, gdy X powinno posiada° cech¿ wartoïciotwórcz c
(resp. zestaw cech c1, c2, …, cn) oraz rzeczywiïcie posiada ow cech¿ lub cechy.
Zdaniem H. Elzenberga jest takie znaczenie sÙowa „powinnoï°”, które nie daje
si¿ zredukowa° do powinnoïci osób. Mówi si¿, Če „pocigi powinny przyjeČdČa° na
czas”, ale to zdanie nie ma identycznego sensu jak „organizatorzy ruchu kolejowego
powinni dba° o to, by pocigi powinny przyjeČdČa° na czas”, gdyČ powinnoï° wÙadz
kolejowych opiera si¿ na powinnoïci pocigów (Elzenberg, 2002d, s. 145). Ponadto, nie
moČna zredukowa° powinnoïci do nakazów i rozkazów, gdyČ po usÙyszeniu nakazu
moČna sensownie rozwaČa°, czy powinno si¿ go wykona°. Nie idzie równieČ o warunkowo-utylitarne rozumienie powinnoïci swoiste zdaniom w rodzaju „NóČ powinien by° ostry, bo inaczej nie pokroi chleba”. Deontologiczne i wÙaïciwe rozumienie
powinnoïci wskazuje na coï cennego samo w sobie, a nie na coï co sÙuČy zaspokajaniu
potrzeb i pragnieÚ. Zdaniem wskazujcym na stricte aksjologiczne znaczenie sÙowa
„powinnoï°” jest sd „Wszystkie moje potrzeby i poČdania powinny by° zaspokojone”, bowiem gdyby nada° mu interpretacj¿ warunkowo-utylitarn, otrzymalibyïmy
tautologi¿ (Elzenberg, 2002d, s. 155). Majc uchwycone deontologiczne znaczenie powinnoïci, moČna skonstruowa° inne zdania wyraČajce powinnoï° aksjologiczn (np.
„CzÙowiek powinien by° rozumny”, „S¿dzia powinien by° sprawiedliwy”).
Ostatecznie H. Elzenberg uznaje Če poj¿cie powinnoïci jest proste i niedeÞniowalne, cho° moČna przybliČy° jego znaczenie przez konstrukcj¿ woli metempirycznej,
która jest uniwersalna, wolna, czysta, autonomiczna, rozumna, niezmienna, bezinteresowna i taka sama u wszystkich: to co powinne jest jak gdyby chciane przez wol¿
metempiryczn. Co istotne, autor Wartoïci i czÙowieka nie uwaČa by koncepcja woli
metempirycznej dawaÙa logiczn deÞnicj¿ powinnoïci. „Jedyny zwizek mi¿dzy powinnoïci a wol polega na tym, Če powinnoï° przedstawiamy sobie jako dostarczajc motywów dla woli. (Tylko p r z e d s t a w i a m y sobie, bo nie jest pewne, czy ich
faktycznie dostarcza)” (Elzenberg, 2002d, s. 168).
H. Elzenberg wyróČnia aksjologi¿ formaln i aksjologi¿ merytoryczn. Aksjologia
merytoryczna, dzielca si¿ na estetyk¿ i etyk¿, bada dwie odmiany wartoïci perfekcyjnej – pi¿kno i dobro1 – oraz cechy nadajce wartoï° przedmiotom pi¿knym i dobrym.
W szczególnoïci, aksjologia merytoryczna jest dyscyplin normatywn, ustalajc
którym konkretnym przedmiotom przysÙuguje wartoï°. Z kolei aksjologia formalna
docieka podstawowych kwestii zwizanych z wartoïci perfekcyjn i powinnoïci
oraz formuÙuje twierdzenia stosujce si¿ do kaČdej wartoïci. Pierwszy dziaÙ aksjologii
formalnej nazywa si¿ Wartoï° i powinnoï° oraz zajmuje si¿ ustaleniem znaczenia poj¿°
wartoïci i powinnoïci oraz zwizku mi¿dzy nimi. Trzeci dziaÙ to antropologia wartoïci, która bada zwizek mi¿dzy wartoïci a podmiotem ïwiadomym, w szczególnoïci kwesti¿ wyboru aksjologicznego, nakÙadania obowizków, przeČycia wartoïci
oraz motywacji przez wartoï°. Drugim dziaÙem jest epistemologia wartoïci traktujca
o poznawaniu wartoïci. Ze wzgl¿du na usytuowanie epistemologii wartoïci w aksjologii formalnej moČna zrozumie° ogólny charakter owego dziaÙu, gdyČ traktuje on
1 Pi¿kno i dobro s toČsame, stanowi odmiany wartoïci oraz nie ma mi¿dzy nimi róČnicy obiektywnej. Jest
za to róČnica subiektywna: termin „pi¿kny” znaczy to samo co „wartoïciowy”, lecz ponadto wyraČa, Če wartoï° jest
ujmowana w stanie kontemplacyjnym. Z kolei „dobro”, równieČ znaczeniowo toČsame z „wartoïci”, wyraČa Če wartoï°
jest ujmowana jako przedmiot woli kierujcej si¿ powinnoïci. Zob. Elzenberg (2005b).
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o poznawaniu wartoïci jako takich. W szczególnoïci, epistemologia wartoïci rozwaČa
czy wartoïci s poznawane i w jaki sposób, jak naleČy poznawa° wartoïci oraz jaka
jest natura sdów wartoïciujcych.

Intuicja i kwestia pierwotnego rodzaju sѱdÓw o wartoҲciach
WedÙug H. Elzenberga, o swoistym charakterze wartoïciowania, w odróČnieniu
od myïlenia naukowego, nie stanowi odmienna forma wnioskowania, lecz natura
pierwotnych sdów (Elzenberg, 2002c, s. 357). Wartoïci poznajemy a posteriori, przez
kontakt z przedmiotem oceny, zetkni¿cie si¿ z nim. Zgodnie z zaÙoČeniami ontologicznymi H. Elzenberga, wartoï° jest faktem polegajcym na takoČsamoïci tego jakim
przedmiot jest oraz tego jakim by° powinien. Istotne jest przy tym, Če „Przedmiotem
trafnej oceny moČe by° tylko stan rzeczy przypadkowy, nigdy konieczny” (Wolniewicz, 1986, s. 63), std nie moČemy posiada° czysto apriorycznej wiedzy o tym co
jest wartoïciowe a co nie (std nie moČe wartoïci by° to, Če 10 pomnoČone przez
10 daje 100). Okolicznoï°, Če zdaniem H. Elzenberga wartoïci poznajemy a posteriori,
przybliČa go do specyÞcznie i szeroko rozumianego „empiryzmu” jako stanowiska
przypisujcego doïwiadczeniu prymat poznawczy w poznawaniu wartoïci.
Pierwotne sdy wartoïciujce nie s spostrzeČeniami ani zewn¿trznymi, ani wewn¿trznymi, tzn. nie s ani doznaniami zmysÙowymi, ani nie s introspekcyjnym
doïwiadczeniem. Wartoïci w ogóle nie spostrzega si¿, lecz ujmuje si¿ je poprzez intuicj¿. Wïród ogólnej klasy przedstawieÚ (czyli umysÙowych aktów uobecniania sobie
czegoï), autor Wartoïci i czÙowieka wyróČnia przedstawienia ogólne (np. poj¿cia) oraz
przedstawienia majce za swój przedmiot coï indywidualnego. Wïród nich s przedstawienia przedmiotów zmysÙowych i niezmysÙowych. Przedstawieniem pierwszego
rodzaju jest wyobraČenie, drugiego zaï – intuicja. Std H. Elzenberg deÞniuje intuicj¿
jako „p r z e d s t a w i e n i e i n d y w i d u a l n e (…) n i e z m y s Ù o w e ” (Elzenberg,
1940, k. 1)2. Przedstawienia intuicyjne (resp. intuicje) stanowi grup¿ aktów sui generis,
oraz sytuuj si¿ „mi¿dzy uczuciem a rozumem, nie b¿dc ani jednym, ani drugim”
(Schrade, 1988, s. 123). WyróČnienie intuicji zdaje si¿ by° uzasadnione okolicznoïci,
Če za pomoc intuicji moČna uchwyci° wartoï° i powinnoï°, których sposób istnienia
jest niesprowadzalny do niczego innego. NaleČy podkreïli°: „za pomoc intuicji moČna uchwyci°” a nie „poznajemy intuicyjnie”, poniewaČ H. Elzenberg zwraca uwag¿
w niepublikowanych notatkach, Če wyraČenie „poznajemy intuicyjnie” jest mylne
– pierwotnie za pomoc intuicji ujmujemy nienazywalne jakoïci, które zestawiamy
w umyïle i na tej podstawie tworzymy konstrukcje takie jak „dobro”, „pi¿kno” czy
„powinnoï°” (Elzenberg, 1940, k. 2). W tym ïwietle dyskusja o wartoïciach i Þlozofowanie nad nimi jawi si¿ jako kombinacja pierwiastka poj¿ciowo-dyskursywnego oraz
intuicyjnego.
Co istotne, indywidualnoï° okreïla przedmiot i treï° przedstawienia, z kolei niezmysÙowoï° okreïla akt intuicji (Elzenberg 1940, k. 1). Takie uj¿cie ma dwie doniosÙe
konsekwencje. Pierwsz z nich jest natura pierwotnych sdów wartoïciujcych. JeČeli
przedmiot intuicji jest indywidualny, w takim razie w aksjologii pierwotne w porzd2 Zgodnie ze stanem MateriaÙów Henryka Elzenberga w Archiwum PAN w Warszawie podaj¿ z tej pozycji (oraz
z zapisków zatytuÙowanych O ascetycznym podÙoČu wszelkiej kultury) nie numer strony, lecz numer karty r¿kopisów.
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ku logicznym (niekoniecznie w faktycznym) nie mog by° sdy ogólne. Wykluczywszy tautologie (jak „Wszystkie pi¿kne obrazy s wartoïciowe”) naleČy przyjrze° si¿
ogólnym sdom w rodzaju „Wszystkie A s wartoïciowe”. W przypadku sdów typu
„Wszystkie dzieÙa napisane przez Adama Mickiewicza s pi¿kne” albo „KaČdy czÙowiek jest dobry” da si¿ zauwaČy°, Če ani fakt bycia napisanym przez A. Mickiewicza
ani fakt bycia czÙowiekiem nie przesdza o byciu wartoïciowym. Nie s wi¿c ogólnymi sdami prawdziwymi, bo moČna znaleĊ° dla nich wyjtki. A co w przypadku innych sdów ogólnych takich jak „wszystkie prostokty, wedÙug zÙotego podziaÙu, posiadaj pewne minimum estetycznoïci, wszyscy oszczercy s Ċli3” (Elzenberg, 2002a,
ss. 322-323)? Przedmioty podane w przykÙadach s zebrane w jedn klas¿ na podstawie pewnej cechy, która nadaje tym przedmiotom wartoï°; jest to wi¿c cecha innego rodzaju niČ „bycie napisanym przez A. Mickiewicza” czy „bycie czÙowiekiem”.
JednakČe sdy tego typu powstaj de facto przez uogólnienie: wszystkie A s wartoïciowe, poniewaČ posiadaj pewn cech¿ lub cechy wartoïciotwórcze. To oznacza Če
sd o cesze wartoïciotwórczej dla przedmiotów klasy A jest logicznie wczeïniejszy
wzgl¿dem sdu o wartoïciowoïci kaČdego A.
Druga kwestia zwizana z indywidualnoïci intuicji polega na tym, Če skoro intuicja deÞniowana jest jako przedstawienie, przedstawienia zaï s „pierwszoosobowe”
i „prywatne”, to nie ma spoÙecznych intuicji. W takim razie nie ma spoÙecznego poznania wartoïci i a fortiori spoÙeczeÚstwo nie moČe by° normodawc aksjologicznym. B¿dc pesymist spoÙecznym, powyČszy rezultat pogÙ¿biÙ ujemn ocen¿ spoÙeczeÚstwa
przez H. Elzenberga: spoÙeczeÚstwo narzuca swój egoizm na wrodzone egoistyczne
skÙonnoïci jednostek, nazywajc przy tym swój egoizm zbiorowy „prawem moralnym”. Autor Wartoïci i czÙowieka nie negowaÙ powszechnej obowizywalnoïci pewnych zasad etycznych, lecz twierdziÙ Če nie s stanowione przez spoÙeczeÚstwo, lecz
odkrywane przez podmiot. Nieobecnoï° intuicji spoÙecznych nie eliminuje poznawczej roli wspólnoty – dyskutujc o róČnych ocenach moČna dostarczy° im lepszego
uzasadnienia lub odsun° bÙ¿dne pogldy. Std „zdobywanie w rzeczach wartoïci
sdów coraz lepiej uzasadnionych jest prac jak najbardziej zbiorow” (Elzenberg,
2005a, s. 65). Dyskusja i praca zbiorowa s niezb¿dne, bo intuicja nie jest nieomylna.
„Akt intuicyjny moČe dawa° przekonania bÙ¿dne albo cz¿ïciowo tylko prawdziwe,
tak jak akt myïli dyskursywnej lub spostrzeČenia” (Elzenberg, 1995, s. 379).
Wartoïci poznajemy dzi¿ki intuicji a sdy aksjologiczne opieraj si¿ na przesÙankach intuicyjnych. Jaka jednak jest ogólna posta° pierwotnych sdów aksjologicznych? SÙowo „pierwotny” oznacza tu przede wszystkim pierwotnoï° logiczn: „Sd
o wartoïci podstawowy to sd, który logicznie nie moČe by° wyprowadzony z Čadnych innych sdów o wartoïci” (Elzenberg, 2002a, s. 319). Sdy logicznie pierwotne
naleČy odróČni° od sdów pierwotnych w sensie faktyczno-psychologicznym, tj. sdów stanowicych konkretny punkt wyjïcia dla innych sdów i którego faktycznie
nie poprzedza Čaden sd. H. Elzenberga interesuj obie odmiany pierwotnoïci, lecz
bardziej pierwotnoï° typu logicznego.
Okreïliwszy wÙasne stanowisko aposterioryzmu intuicyjnego, polski aksjolog odrzuca tez¿, Če pierwotnymi sdami o wartoïci s sdy ogólne – te bowiem faktycznie
3 Oszczerstwo na gruncie ÞlozoÞi Elzenberga nie jest wartoïci, lecz cech wartoïciotwórcz, a dokÙadnie: cech
przeciwwartoïciotwórcz (cech nadajc przedmiotowi wartoï° ujemn).
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powstaj przez indukcyjne uogólnienie i s logicznie uzasadniane albo przez indukcj¿, albo przez odwoÙanie si¿ do cechy wartoïciotwórczej wspólnej wszystkim elementom ogólnej oceny. W zwizku z tym H. Elzenberg wskazuje, Če do pierwotnoïci
logicznej mog pretendowa°: „1. Sdy jednostkowe; (ten wiersz jest pi¿kny, ten zwrot
jest pi¿kny). 2. Sdy o cechach orzekajce ich charakter wartoïciotwórczy (m¿stwo jest
dobre, tchórzostwo jest zÙe)” (Elzenberg, 2002, s. 325).
Sdy jednostkowe na ogóÙ s wydawane bez potrzeby dalszego uzasadniania, gdyČ
podmiot bezpoïrednio orzeka o tym, co jest mu dane dzi¿ki intuicji. To, Če wiersz jest
pi¿kny, jest podmiotowi sdzcemu dane wprost podobnie jak to, Če zachodzi sÙoÚce. Ujmowanie wartoïci nie jest jednak ani spostrzeganiem, ani czymï podobnym do
spostrzegania, gdyČ stanowi swoisty sposób myïlenia, nieredukowalny ani do myïli
dyskursywnej, ani do percepcji zmysÙowej, ani do introspekcji.
Jaki jednak jest status sdów o cechach wartoïciotwórczych? MoČna postawi°
kwesti¿, czy z jednostkowych sdów o wartoïciach moČna wyprowadzi° przez indukcj¿ sdy o cechach wartoïciotwórczych. H. Elzenberg twierdzi Če moČna dokonywa° tego typu rozumowania o schemacie: 1) A1 jest wartoïciowe, A2 równieČ, A3,
i wiele innych egzemplarzy A; 2) tym co A jest wspólne to cecha c; 3) zatem cecha c
jest wartoïciotwórcza. Niemniej, wyprowadzony std wniosek o wartoïciotwórczym
charakterze cechy jest wyÙcznie hipotetyczny (HostyÚski, 1999, s. 83), to zaï stoi
w konßikcie z przekonaniem, Če sdy o cechach wartoïciotwórczych powinny by°
apodyktyczne (gdyČ cecha wartoïciotwórcza w sposób normatywny okreïla przedmiot, który ow cech posiada° powinien). W zwizku z powyČszym autor Wartoïci
i czÙowieka konstatuje, iČ sdy o cechach wartoïciotwórczych s czymï odr¿bnym od
sdów jednostkowych o wartoïci oraz Če nie moČna ich wyprowadzi° indukcyjnie
z sdów jednostkowych o wartoïci, poniewaČ „Čadne staÙe towarzyszenie [przedmiotowi wartoïciowemu przez cech¿ – A.P.] nie wystarczy, by uzna° swoisty wartoïciotwórczy charakter cechy” (HostyÚski, 1999, s. 83).
Zarówno jednostkowe sdy o wartoïciach jak sdy o cesze wartoïciotwórczej nie
wymagaj Čadnego uzasadnienia, wi¿c mog pretendowa° do roli sdów pierwotnych. JednakČe jest mi¿dzy nimi istotna róČnica: „w obr¿bie jednego podmiotu sdy
o cechach ani nie potrzebuj by° uzasadniane przy pomocy tamtych [tj. sdów jednostkowych o wartoïci – A.P.], ani nie mog; sdy jednostkowe o przedmiotach nie
potrzebuj, ale mog” (Elzenberg, 2002a, s. 343). Sd o wartoïci moČe by° uzasadniony przez sd o cesze wartoïciotwórczej (poniewaČ jeČeli cecha c czyni przedmiot
A wartoïciowym, A zaï ow cech¿ ma, to A jest wartoïciowe), jednakČe odwrotna
relacja nie zachodzi. To znaczy, Če dla epistemologii wartoïci sdy o cechach wartoïciotwórczych s bardziej fundamentalne niČ sdy jednostkowe o wartoïci.

Krytyka nihilizmu i sceptycyzmu w epistemologii wartoҲci.
Uczucia a poznanie wartoҲci
H. Elzenberg przyjmowaÙ, Če istnienie w umyïle poj¿° wartoïci perfekcyjnej oraz
powinnoïci deontologicznej jest spraw ustalon. Nie kaČdy owe poj¿cia ma, nie kaČdy si¿ nimi kieruje, niemniej te poj¿cia istniej in mente oraz moČna je rozwaČa°, analizowa° i poddawa° dyskusji. Obecnoï° poj¿cia wartoïci perfekcyjnej stanowi „nabytek
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niezmiernie powaČny. ZupeÙnie inn istot jest czÙowiek, który ma to poj¿cie i nim
si¿ w Čyciu kieruje, i czÙowiek, który go nie ma i kieruje si¿ po prostu irracjonalnym
impulsem albo wzgl¿dem na wartoïci utylitarne” (Elzenberg, 2002a, s. 310). JednakČe
istnienie jakiegoï poj¿cia w umyïle nie oznacza, Če poprzez nie coï rzeczywiïcie poznajemy. MoČe bowiem by° tak, Če poj¿cie jest bezprzedmiotowe: mamy poj¿cie wartoïci, lecz w rzeczywistoïci pozaumysÙowej nic mu nie odpowiada. JeČeli zaï wartoïci
nie ma, tedy wszystkie sdy wartoïciujce byÙyby z punktu widzenia logiki faÙszywe.
MoČe równieČ by° tak, Če mimo posiadania poj¿cia wartoïci nie jesteïmy w stanie
rozpozna° przedmiotów wartoïciowych ani odróČni° ich od przedmiotów nie-wartoïciowych lub przeciwwartoïciowych. Na tej podstawie moČna wyróČni° stanowiska
nihilistyczne oraz sceptyczne. H. Elzenberg poddaje je krytyce.
Polski aksjolog stwierdza, Če uzasadnienie twierdzenia „A jest wartoïciowe” wymaga speÙnienia dwóch warunków: „a) jakaï cecha c musi by° wartoïciotwórcza; b)
przedmiot A musi posiada° cech¿ c” (Elzenberg, 2002a, s. 312). Ze stanowiska nihilistycznego moČna zanegowa° jedn z dwóch przesÙanek – 1) nie ma cech wartoïciotwórczych oraz 2) nie ma przedmiotu który posiada jakï cech¿ nadajc mu wartoï°.
Z punktu widzenia epistemologii, czyli t e o r i i poznania, drugi przypadek jest mniej
interesujcy, bowiem wymaga rozstrzygni¿cia empirycznego. Istniej dwie odmiany
stanowiska nihilistycznego: ekspresjonizm oraz deskrypcjonizm. Obie odmiany Ùczy to, Če gÙosz, iČ sÙowa „wartoï°” i „powinnoï°” nie opisuj Čadnej rzeczywistoïci
obiektywnej, lecz jedynie elementy Čycia psychicznego podmiotu, std wolno okreïli°
nihilizm jako stanowisko subiektywistyczne.
Koncepcja nazwana przez autora KÙopotu z istnieniem „ekspresjonizmem” jest we
wspóÙczesnej nomenklaturze ÞlozoÞcznej oddawana jako „emotywizm”. WedÙug
emotywizmu zdania typu „A jest wartoïciowe” naprawd¿ nie s Čadnymi zdaniami
w sensie logicznym, ergo nie mog by° ani prawdziwe, ani faÙszywe. Zdania tego rodzaju s jedynie ekspresj podmiotu wypowiadajcego i s nie bardziej prawdziwe
lub faÙszywe niČ okrzyki „Ach!” czy „Fuj!”.
H. Elzenberg uwaČa, Če ekspresjonizm jest sprzeczny z danymi doïwiadczenia.
Zdania takie jak „A jest wartoïciowe” peÙni niekiedy funkcje wyÙcznie ekspresyjne,
lecz posiadamy w umyïle poj¿cie wartoïci, dzi¿ki czemu „moČna uchwyci° j instrospekcyjnie i w cudzych wypowiedziach oraz dokona° jej analizy” (HostyÚski, 1999, s.
75). JeČeli zaï owo poj¿cie coï znaczy, w takim razie sdy typu „A jest wartoïciowe”
maj charakter poznawczy, a zatem nie stanowi czystej ekspresji. Autor KÙopotu z istnieniem zauwaČyÙ ponadto, Če ekspresjonizm jest teoretycznie sprzeczny, „gdyČ – jak
wykazaÙa analiza – poj¿cie wartoïci (a takČe powinnoïci) istnieje w umyïle niektórych ludzi, a wi¿c dowodzi si¿ w ten sposób przynajmniej tezy konceptualistycznej,
sprzecznej z tez nominalistyczn, b¿dc ostateczn konsekwencj ekspresjonizmu”
(HostyÚski, 1999, s. 75).
Innym stanowiskiem nihilistycznym jest deskrypcjonizm. Tak jak ekspresjonizm
uznawaÙ wszelkie oceny za ekspresje przeČy°, tak deskrypcjonizm gÙosi Če wszelkie
sdy wartoïciujce s opisami przeČy° podmiotu formuÙujcego owe sdy. JeČeli deskrypcjonizm byÙby stanowiskiem prawdziwym, ocena „Ta muzyka jest pi¿kna” znaczyÙby to samo co „Wobec tej muzyki odczuwam pewne upodobanie”. Opisana tu
koncepcja jest deskrypcjonizmem psychologicznym, wïród którego moČna wyróČni°
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odmian¿ „prywatn” i „publiczn”, w zaleČnoïci od tego czy teoria deskrypcjonistyczna jest odnoszona do jednego czÙowieka, czy do pewnej zbiorowoïci. Ponadto,
w zaleČnoïci od tego, czy tym co jest opisywane przez sd o wartoïci jest poČdanie,
myïl lub pragnienie, moČna wskaza° emocjonalistyczn, intelektualistyczn bdĊ woluntarystyczn odmian¿ deskrypcjonizmu.
WyČej wskazan posta° deskrypcjonizmu moČna nazwa° (czysto) subiektywistyczn, bowiem uznaje sd o wartoïci za opis przeČy° podmiotu. Czymï innym jest
kauzalna interpretacja deskrypcjonizmu. Na jej gruncie sd „Ta muzyka jest pi¿kna”
znaczyÙby nie „Wobec tej muzyki o d c z u w a m pewne upodobanie”, lecz „Ta muzyka w y w o Ù u j e we mnie pewne upodobanie”. „W tym wypadku nie mamy do
czynienia ze zdaniem mówicym wyÙcznie o przeČyciach podmiotu, (…) lecz ze zdaniem stwierdzajcym zwizek przyczynowy mi¿dzy podmiotem a przedmiotem”
(HostyÚski, 1999, s. 76). H. Elzenberg stwierdza, Če deskrypcjonizm nie musi mie°
charakteru psychologicznego. MoČna bowiem skonstruowa° analogiczne stanowiska
stwierdzajce Če sdy o wartoïci opisuj stany Þzjologiczne podmiotu wygÙaszajcego sd (deskrypcjonizm biologiczny) bdĊ pewne procesy spoÙeczne (deskrypcjonizm
socjologiczny). Nihilistyczny charakter deskrypcjonizmu polega na tym, Če wedÙug
niego sdy o wartoïciach w istocie stanowi jedynie opis przeČy° i stanów doïwiadczanych przez podmiot i nic ponadto.
H. Elzenberg krytykuje deskrypcjonizm gÙównie z powodu dzielonego z ekspresjonizmem przekonania, iČ zdania o wartoïciach naprawd¿ nie s o wartoïciach,
poniewaČ traktowanie wartoïci jako „cechy” (w najszerszym tego sÙowa znaczeniu)
przedmiotu byÙoby niezrozumiaÙe. JednakČe sama obecnoï° w umyïle poj¿cia wartoïci wskazuje, Če ono coï znaczy i Če niepodobna zredukowa° jej do funkcji opisywania
przeČy°.
Wspóln cech deskrypcjonizmu i ekspresjonizmu byÙo zaÙoČenie, Če sdy wartoïciujce naprawd¿ nie s zdaniami o przedmiocie sdu, tylko czymï co dotyczy
podmiotu formuÙujcego sd (ekspresj podmiotu lub opisem jego doznaÚ). W przypadku stanowisk sceptycznych jest inaczej: tym, do czego odnosz¿ si¿ formuÙujc sd,
jest wÙaïnie przedmiot owego sdu. JednakČe specyÞk stanowisk sceptycznych jest
twierdzenie, Če treï° sdu jest wyznaczona nie przez przedmiot sdu, tylko przez coï
innego. WedÙug katatymizmu wszelkie oceny s co do swej treïci wyznaczone przez
(aktualne) uczucia i pragnienia osoby wygÙaszajcej oceny. ZakÙada si¿ tu, Če uczucia
odgrywaj rol¿ czynnika zakÙócajcego poznanie. Sceptyczny charakter katatymizmu
polega na tym, Če jeČeli treï° sdu jest wyznaczona przez czynnik pozapoznawczy, to
nie mamy wiedzy czy przedmiot sdu w rzeczywistoïci jest wartoïciowy, czy nie. Co
istotne, przy rozwaČaniu katatymizmu H. Elzenberg traktuje uczucia wyznaczajce
sd jako „uczucia niewywoÙane przez wÙaïciwoïci wÙasne przedmiotu” (Elzenberg,
2002a, s. 346) – np. gdy czujc mdÙoïci z powodu choroby morskiej ujemnie oceniam
pewien utwór muzyczny. NaleČy odróČni° to uj¿cie uczu° od uj¿cia polegajcego na
tym, Če przedmiot sdu posiada wÙasnoïci wyznaczajce pewne uczucia u obserwatora, które nast¿pnie wyznaczaj treï° sdu.
Zdaniem H. Elzenberga „katatymizm reprezentuje szersz grup¿ pogldów dotyczcych sdów o wartoïci” (HostyÚski, 1999, s. 78), mianowicie koncepcji deterministycznych wedÙug których treï° poznania (równieČ ta wyraČana w sdach) jest
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zdeterminowana przez coï innego niČ natura przedmiotu poznawanego. NiezaleČnie
od tego, czy determinizm b¿dzie miaÙ charakter biologiczny, spoÙeczny czy psychologiczny, prowadzi do konsekwencji sceptycznych z powodu konsekwencji polegajcej
na niemoČnoïci ustalenia, czy przypisywane przedmiotowi cechy wartoïciotwórcze
przysÙuguj mu rzeczywiïcie, czy nie.
WedÙug H. Elzenberga niepodobna rozstrzygn° jednoznacznie trafnoïci determinizmu rozumianego jako teza ogólna która dotyczy kaČdego sdu wartoïciujcego.
ZupeÙnie sÙuszne jest twierdzenie, Če s oceny które nie s zdeterminowane przez
przedmiot oceny. Co jednak z ogóln tez deterministyczn? MoČna przyj°, Če „jedynym sensownym rozwizaniem wydaje si¿ pogld, Če pewne oceny s bardziej
zdeterminowane przez czynniki uboczne, a inne mniej” (HostyÚski, 1999, s. 79). To
pozwala stwierdzi°, Če jakkolwiek nasze poznanie wartoïci nie moČe roïci° sobie pretensji do niepowtpiewalnoïci – albowiem wartoï° ujmujemy dzi¿ki intuicji, a „nawet
przy zaÙoČeniu, Če intuicyjnoï° aktu por¿cza prawdziwoï° prawdy, umysÙ obdarzony
intuicj moČe bÙdzi°” (Elzenberg, 1995, s. 378) – to w praktyce moČna za bardziej
wiarygodny uznawa° sd mniej zdeterminowany od bardziej zdeterminowanego4.
Rozwizania wymaga inna kwestia: jeČeli przedmiot oceniany wywoÙuje w podmiocie okreïlone uczucia, a nast¿pnie owe uczucia determinuj ocen¿ (to zaï stanowi inn kwesti¿ niČ zagadnienie sdów ubocznych), to czy przez ten fakt sd wartoïciujcy traci swoj waČnoï°? Zdaniem H. Elzenberga, „obiektywista” aksjologiczny
moČe broni° si¿ w trojaki sposób. Primo, niektóre oceny s wydawane bez obecnoïci
Čadnych uczu°, std nie kaČda ocena traci swój walor poznawczy. Secundo, nawet jeČeli nie ma ocen, którym nie towarzyszyÙyby Čadne uczucia, nie znaczy to, Če kaČda
ocena jest zaleČna od uczu°. Tertio, przyjwszy, Če kaČdemu sdowi wartoïciujcemu
towarzyszy jakieï uczucie oraz uznawszy Če treï° sdu jest zaleČna od uczucia, nie
wynika std dyskwaliÞkacja poznawczego charakteru sdu, „bo uczucie (takie, jakie
tu zachodzi) nie jest po prostu wywoÙane przez przedmiot, ale speÙnia rol¿ poznawcz, jakoï go odzwierciedla (»odwzorowuje«), jest jego »odpowiednikiem«” (Elzenberg, 2002a, s. 347).
PoniewaČ pierwsze dwie drogi rozwizania kwestii H. Elzenberg okreïliÙ jako nierozstrzygajce (Elzenberg, 2002a, s. 349), naleČy skomentowa° trzeci sposób. Autor
Prób kontaktu wyróČnia trzy kategorie zjawisk uczuciowych: czysto subiektywne, sygnalizujce oraz quasi-reprezentujce. Uczucia czysto subiektywne stanowi czyste
modyÞkacje podmiotu i nie wnosz Čadnych informacji o przedmiocie który je wywoÙaÙ, poza tym Če je wywoÙaÙ. PrzykÙadami czysto subiektywnych uczu° s przyjemnoï° i przykroï°. Drugi typ zjawisk uczuciowych stanowi uczucia sygnalizujce,
które informuj o teraĊniejszej lub przyszÙej obecnoïci pewnych przedmiotów. PrzykÙadami uczu° sygnalizujcych jest gÙód, strach i ból, gdyČ wskazuj coï szkodliwego dla Čycia lub zdrowia. SpecyÞczne dla tej odmiany uczu° jest teleologiczne ukierunkowanie. Uczucia sygnalizujce posiadaj aspekt informujcy, a zatem w jakimï
sensie poznawczy, niemniej w epistemologii wartoïci nie o tego rodzaju poznawczy
charakter uczu° chodzi. Trzeci odmian¿ uczu° stanowi uczucia peÙnice funkcj¿
quasi-przedstawiajc. Uczucia tego rodzaju w jakiï sposób reprezentuj przedmiot
4
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Ta kwestia wprost dotyczy metodyki poznawania wartoïci, co b¿dzie przedmiotem kolejnego paragrafu.
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wobec którego s skierowane. Wobec nich upada zarzut iČ obecnoï° uczu° dyskwaliÞkuje sd, który powstaje na ich podstawie, bowiem jeïli przedmiot wywoÙuje pewne
uczucie, które w jakiï sposób reprezentuje przedmiot który owo uczucie wywoÙaÙ,
to równieČ sd powstaÙy na podstawie uczucia reprezentuje przedmiot sdu. To zaï
speÙnia Elzenbergowskie okreïlenie poznania wiarygodnego, które jest zdeterminowane natur przedmiotu poznania a nie natur podmiotu poznajcego lub czynnikami ubocznymi. PrzykÙadem uczu° quasi-reprezentujcych s nastroje: „krajobraz
moČe by° »smutny«, nawet kontemplowany przez czÙowieka wesoÙego (normalnie),
a jednak jakiï »smutek« (w sensie specjalnym) tej wesoÙoïci towarzyszy” (Elzenberg,
2002a, s. 350). W uczuciach quasi-reprezentujcych nie ma teleologicznego ukierunkowania jak w uczuciach sygnalizujcych.

Metodyka poznania aksjologicznego
JeČeli róČne sdy s w róČnym stopniu zdeterminowane ubocznie i sd mniej zdeterminowany ubocznie jest wiarygodniejszy od sdu bardziej zdeterminowanego
oraz moČemy mie° jakiï wpÙyw na stopieÚ i zakres bycia ubocznie zdeterminowanym, to naleČy „w miar¿ moČliwoïci ograniczy° do minimum determinacj¿ uboczn
sdów” (HostyÚski, 1999, s. 79). Ograniczajc w sobie zakres determinacji ubocznych
redukowany zostaje margines bÙ¿du. Za Janem Zubelewiczem moČna poda° cztery
rodzaje bÙ¿dów: sugestia (indywidualna lub zbiorowa), interesownoï°, niedostateczne poznanie przedmiotu i niedostatecznie rozwini¿ta wraČliwoï° (Zubelewicz, 1984,
s. 41).
GÙównym zaleceniem Elzenberga sÙuČcym do ograniczania determinacji ubocznych jest nakaz ascezy rozumianej jako „systematyczna, celowa praktyka samoprzezyci¿Čania” majca na celu „zwalczanie w sobie skÙonnoïci ogólnoludzkich” (Elzenberg, 1937, k. 1)5. Owe skÙonnoïci ogólnoludzkie wspóÙtworz natur¿ ludzk, która
jest autocentryczna i w perspektywie której dominuj wartoïci utylitarne, te zaï relatywizuj wartoï° przedmiotu do zdolnoïci zaspokajania potrzeb i pragnieÚ podmiotu6. Dokonujc ascezy, czÙowiek wypiera, odsuwa, zawiesza lub podporzdkowuje
wszelkie dČenia instynktowne i autocentryczne (zwÙaszcza egoistyczne) w imi¿ sfery
duchowej, stanowicej o wartoïciach perfekcyjnych. Nie pozwalajc narzuci° sobie
dyktat instynktów i myïlenia interesownego, czÙowiek odsuwa determinacje uboczne
i pozwala determinowa° sd o wartoïci przedmiotu przez sam przedmiot. Dla autora KÙopotu z istnieniem moČnoï° oceniania przedmiotu w zgodzie z nim samym oraz
moČnoï° bycia przezeÚ zdeterminowanym w formuÙowaniu oceny jest wolnoïci,
scil. wolnoïci do wartoïciowania (Elzenberg, 2002b, s. 458). Ta wolnoï° ma charakter
pozytywny, bo jest wolnoïci d o czegoï, a nie o d czegoï. Jak zauwaČa LesÙaw HostyÚski, postulat ascezy jest nie tylko postulatem techniczno-metodycznym, ale równieČ moralnym. Godna nagany jest „postawa ïwiadomego przyjmowania determinacji ubocznych i brak ch¿ci uwolnienia si¿ od nich przy jednoczesnym wydawaniu
5 Zob. przypis nr 2.
6 Najcz¿stszym przejawem autocentryzmu jest egoizm, i uznaje Če egoizm stanowi zasadnicz cz¿ï° natury
ludzkiej. Niemniej, Elzenberg równieČ altruizm uwaČaÙ za przejaw autocentryzmu, tyle Če zamiast swojego podmiotu
w centrum stawia si¿ inne podmioty.
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sdów o wartoïci” (HostyÚski, 1999, s. 79). Moralna doniosÙoï° ascezy polega równieČ
na tym, Če asceza stanowi podÙoČe kaČdej kultury, gdzie przez kultur¿ rozumie si¿
sum¿ przedmiotów wartoïciowych perfekcyjnie oraz procesów (resp. dziaÙaÚ) sÙuČcych jej powstaniu. Kultura zaï peÙni rol¿ humanizujc, tj. sprawia Če czÙowiek staje
si¿ w peÙni czÙowiekiem, oraz realizuje tkwic w nim potencj¿ do tworzenia sfery
duchowej. „Jaki jest cel wyksztaÙcenia klasycznego? Da° czÙowiekowi kultur¿? Raczej:
da° kulturze czÙowieka” (Elzenberg, 2002b, s. 60)7.
Asceza ze wzgl¿du na zwalczanie interesownoïci w czÙowieku krzewi w nim postaw¿ bezstronn, to zaï czyni sd podmiotu bardziej wiarygodnym – „jeïli dwóch
s¿dziów wydaje niezgodne ze sob oceny, to sd tego, który, przypuï°my, byÙ bezstronny i nieuprzedzony i poznaÙ przedmiot dokÙadnie, jest bardziej ceteris paribus
uzasadniany niČ sd tego, który poznaÙ pobieČnie i ponadto byÙ jeszcze stronniczy”
(Elzenberg, 2005a, s. 63). Ponadto H. Elzenberg proponuje swoiste „gimnastykowanie wraČliwoïci” poprzez „ïwiadome poddawanie si¿ dziaÙaniu najbardziej róČnorodnych stanowisk aksjologicznych” (Zubelewicz, 1984, s. 41-42). Asceza bowiem nie
jest t¿pieniem zmysÙowoïci ani tym bardziej wykorzenianiem wraČliwoïci. Asceza
ma jedynie chroni° przed interesownoïci i utylitarnym zapatrywaniem si¿ na przedmiot ocen. MoČna wr¿cz powiedzie°, Če asceza wÙaïnie poszerza i intensyÞkuje nasz
wraČliwoï°, gdyČ pozwala jak najbardziej „chÙon°” w kontemplacji jakoïci s a m e g o
przedmiotu, zamiast rzutowa° naÚ partykularne wtr¿ty pochodzce od podmiotu.
CaÙkowite usuni¿cie determinacji ubocznych przez ascez¿ jest celem idealnym i nigdy w peÙni nie realizowalnym. Std postulat ascezy w metodyce poznania nawoÙuje
do jak najwi¿kszego ograniczania owych determinacji. I to równieČ stanowi jedynie
pierwszy etap, gdyČ bezinteresowny podmiot nadal moČe bÙdzi°. Kolejny etap stanowi konfrontacja ocen róČnych podmiotów oraz dostarczenie im w toku dyskusji coraz lepszego uzasadnienia. Tutaj czynnikiem nadajcym wiarygodnoï° jest zgodnoï°
niezaleČnych od siebie s¿dziów kompetentnych: rozsdnie jest przyj° sd o wartoïci
uznany przez wi¿ksz cz¿ï° s¿dziów kompetentnych niČ przez mniejszoï°, przy zaÙoČeniu Če ich oceny s równie dobrze uzasadnione. I tutaj nie mówi si¿ o zupeÙnej
pewnoïci ocen, lecz o przybliČaniu si¿ do prawdy. W aksjologii moČna powoÙywa° si¿
na autorytet, ale po pierwsze, tylko krytycznie, i po drugie, „w sensie autorytetu rzeczoznawcy, a nie s¿dziego nieomylnego ani rozkazodawcy” (Elzenberg, 2002a, s. 316).
Podsumowujc wtki metodyczne i caÙoï° niniejszego artykuÙu, naleČy okreïli°
metodyczne uwagi Elzenberga (oraz cel jego epistemologii wartoïci) jako dČenie do
ukompentnienia ocen przedmiotów oraz osób formuÙujcych owe cele. Myïlenie zupeÙnie bezinteresowne, nieomylnoï° i pewnoï° poznania s celami idealnymi i nieosigalnymi. JednakČe z nieosigalnoïci ideaÙu nie wynika Če nie naleČy si¿ maksymalnie
do niego zbliČa°, std H. Elzenberg postulowaÙ okreïlon metodyk¿ jak tego dokona°. Celem realizowalnym jest czynienie ocen i oceniajcych bardziej kompetentnymi
i przez to bardziej wiarygodnymi. FilozoÞa H. Elzenberga zachowuje aposterioryczny
charakter: wartoïci poznajemy dzi¿ki szeroko rozumianemu doïwiadczeniu (intuicji),
które musi by° przygotowane i opracowane, a nast¿pnie skonfrontowane z innymi
badaczami. Z powodu aposterioryzmu i podatnoïci ocen na odrzucenie (w ïwietle
7 Realizacja peÙni czÙowieczeÚstwa dzi¿ki ascezie stanowi gÙówny wtek przygotowywanej przez autora
niniejszego tekstu rozprawy doktorskiej o H. Elzenbergu.
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innych danych), myïl autora Prób kontaktu jest daleka od dogmatyzmu. WedÙug polskiego aksjologa, Þlozof o aspiracjach normatywnych ma w sobie
„coï z ducha empiryzmu w tym sensie, Če swoje posuwanie si¿ w gÙb przedmiotu pojmuje
jako szereg prób i nawrotów, jako wchodzenie w stycznoï°, jako stopniowe zČywanie si¿
z rzeczywistoïci. Cechuje go (…) krytycyzm wobec wÙasnych osigni¿°, i ïwiadome ïcieranie kantów swych twierdzeÚ, i gotowoï° do zmian i korektur, i, w ogóle, powïcigliwoï°
i jeszcze raz powïcigliwoï°. Niczyich teČ argumentów nie lekcewaČy (…)” (Elzenberg,
2005a, ss. 67-68).
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