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doświadczalne poznanie moralne. Odróżnienie tych dwóch typów poznania 
moralnego jest konieczne, ponieważ „fi lozofi a moralna zakłada doświadcze-
nie moralne”6. To właśnie poznanie przedfi lozofi czne jest doświadczalnym 
poznaniem wartości moralnych.

Zrozumienie doświadczenia wartości moralnych wymaga odwołania się 
do Maritainowskiej koncepcji funkcjonowania ludzkiego rozumu. Zdaniem 
Maritaina, „istnieje szeroka dziedzina, w której rozum nie funkcjonuje jeszcze 
w sposób pojęciowy, logiczny, dyskursywny, lecz w sposób niejako biolo-
giczny – jako «forma» aktywności psychicznej – i w sposób nieświadomy 
czy przedświadomy”7. Tak działający rozum fi lozof nazywa „wegetatywną 
formą dynamizmu naturalnego tendencji i inklinacji ludzkich”8 oraz „centrum 
promieniowania nieświadomego lub przedświadomego”9. Ta sfera funkcjono-
wania rozumu należy zatem do płaszczyzny nieświadomej czy też przedświa-
domej10. Dla odróżnienia tego rodzaju podświadomości od podświadomości 
instynktów w znaczeniu freudowskim Maritain nazywa ją „nieświadomością 
ducha u źródła (franc. l’inconscient de l’esprit de source11), przedświadomym 
życiem intelektu i rozumu”12. Nieświadomość ducha, stanowiąca przedświa-
domość życia intelektu, to miejsce, gdzie intelekt wydobywa z doświadczenia 
zmysłowego obraz (franc. une vue), nową intuicję, która jest dopiero formo-
wana w pojęcie i proces ten nie dobiegł jeszcze końca. W tej sferze duchowej 
nieświadomości – jak twierdzi Maritain – spełnia się całe intuitywne i niewy-
rażone życie rozumu, które wyprzedza wszelkie operacje rozumowe13. Otóż 
naturalne poznanie wartości moralnych jest właśnie takim przedświadomym 
poznaniem racjonalnym14. Poznanie to – kontynuuje Maritain – dokonuje się 
na sposób inklinacji, a nie na sposób pojęciowy czy sądowy.

Aby dowiedzieć się, czym jest poznanie przedświadome, musimy bliżej 
przyjrzeć się kategorii inklinacji. Maritain rozróżnia dwa typy inklinacji: in-

7  Tamże, s. 59.
8  Tamże, s. 64.
9  Tamże.
10  Maritain posługuje się terminami „nieświadomy” i „przedświadomy” zamiennie.
11  Warto w tym miejscu odwołać się do tekstu oryginalnego (por. J. M a r i t a i n, Neuf leçons 

sur les premières de la philosophie morale, Les Edition Pierre Téqui, Paris 1951, s. 49).
12  M a r i t a i n, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach fi lozofi i moralnej, s. 59. 

W opozycji do nieświadomości duchowej nieświadomość w rozumieniu Freuda nazywa Maritain 
nieświadomością „automatyczną” lub „głuchą” (por. t e n ż e, Przedświadome życie intelektu, 
w: tenże, Pisma fi lozofi czne, s. 72).

13  Rozum nieświadomy to rozum „intuicyjny”, wyprzedzający rozum „logiczny” (por. tamże, 
s. 54n.). Rozum przedświadomy, intuicyjny jest – według Maritaina – źródłem poezji i sztuki (por. 
t e n ż e, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach fi lozofi i moralnej, s. 60).

14  Por. tamże.
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klinacje wkorzenione w naturę zwierzęcą i biologiczną człowieka oraz inkli-
nacje emanujące z rozumnej natury człowieka15. Istnienie tego drugiego typu 
inklinacji zakłada istnienie inklinacji typu pierwszego, które jednak również 
włączone są w dynamizm ujęć intelektualnych. Inklinacje biologiczne mogą 
zostać przez rozum przekształcone. Innymi słowy, te dwa rodzaje inklinacji 
oddziałują na siebie nawzajem. Zdaniem Maritaina inklinacja, na przykład 
do posiadania potomstwa i życia we wspólnocie rodzinnej, ma charakter nie 
tylko biologiczny, ale i rozumny. W przypadku człowieka inklinacje czysto 
biologiczne stają się częścią jego rozumnego życia.

Proces przedfi lozofi cznego, inklinacyjnego poznania wartości moralnych 
wychodzi od konkretnych faktów moralnych. Poznanie to jest konkretne, in-
dywidualne, osobiste. W obliczu wartości rozum tworzy pewne konkretne 
pojęcie, które zostaje „wciągnięte”, zaangażowane w tę sytuację; jest ono nie-
oddzielone od niej i przedświadome. Takie przedświadome pojęcie, wcielone 
w wyobrażenie, nieoddzielone od doświadczenia zmysłowego, nie stanowi 
punktu wyjścia dla procesu rozumowania, lecz jedynie pełni rolę czynnika 
kierowniczego wobec inklinacji (franc. un patron pour les tendances). Pojęcie 
to wprawia w ruch nasze naturalne tendencje i emocje. Pełni ono podstawową 
rolę w dynamizmie uczuciowo-dążeniowym człowieka. Wszelkie tendencje 
i inklinacje czysto zwierzęce stanowią dla niego preegzystujacą materię (franc. 
une matiére préexistante), z której owe konkretne pojęcia wydobędą inklinacje 
porządku specyfi cznie ludzkiego (rozumnego).

Sądy, jakie rozum ludzki spontanicznie wydaje o wartościach, nie są opar-
te na rozumowaniu ani na związkach pojęciowych, lecz na tkwiących w nas 
skłonnościach16. Sądy tego rodzaju nie są wydawane na „sposób poznania”, 
lecz na „sposób inklinacji”17. Źródłem sądu jest w tym przypadku inklinacja, 
którą rozum przedświadomy i „zanurzony” w doświadczeniu zmysłowym, 
wydobył z instynktowego dynamizmu natury. Sąd taki ma charakter niepoję-
ciowy (franc. d’une façon non-conceptuelle). Poznanie leżące u jego podstaw 
dokonuje się więc bez charakterystycznego dla procesu poznawczego udziału 

15  Maritain, obok terminu „inklinacja”, używa też terminów „tendencja” oraz „instynkt”. Sło-
wem „instynkt” określa inklinacje wyrastające z biologicznej natury człowieka, słowo „inklinacja” 
rezerwuje raczej dla tych wyrastających z natury rozumnej. Por. tamże, s. 67.

16  Por. tamże, s. 64. W takiej sytuacji rozum „działa w sposób witalny, wegetatywny, jako ka-
talizujący ferment, wyzwalający na podstawie wiedzy przedświadomej, niewyrażonej w pojęciach, 
naturalne tendencje, na których oprą się sądy moralne” (tamże, s. 65).

17  Maritain pisze: „Cała racjonalna i pojęciowa praca dokonuje się w perspektywie inklinacji 
zakorzenionych zarazem w naturze i w rozumie, inklinacji, które są zależne od nieświadomych 
i «zanurzonych» pojęć rozumu; od nich zaś zależą sądy wydawane na sposób inklinacji, a nie na 
sposób poznania” (tamże, s. 67).
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struktur pojęciowych ani nie wymaga relacji między nimi18. Jego wartość epi-
stemologiczna jest jednak implicite racjonalna – implicite, bo podmiot sądze-
nia nie jest w stanie podać uzasadnienia sądu tego rodzaju. Maritain podkreśla, 
że chociaż naturalne poznanie wartości moralnych nie jest racjonalne w swym 
przebiegu, to jest racjonalne u swych źródeł, jako że inklinacje, o których 
mowa, zrodzone są z natury zakorzenionej w rozumie (franc. de la nature 
comme greffée de raison), są „dążeniami natury przenikniętej rozumem”19. 
Inklinacje nie są stabilizowane przez instynkt czy jakąś strukturę ontologicz-
ną, ale przez „pewne istotne celowości postrzegane czy odczuwane w sposób 
nie-pojęciowy i przedświadomy”20. Choć wiedza zdobyta w wyniku poznania 
naturalnego jest nieuzasadnialna, niewyrażalna słowami, nieodgadniona dla 
rozumu21, to jednak jest – zdaniem Maritaina – autentyczna22. Angażuje ona 
nie tylko umysł, ale także wolę i pragnienia. Rozum jest zdolny do uchwyce-
nia pewnych prawd wprost z doświadczenia23. To, co zgadza się z poznaniem 
inklinacyjnym, rozum uznaje za właściwe, to zaś, co pozostaje z tego rodzaju 
poznaniem w sprzeczności, rozum odrzuca jako nieprawdziwe. Jednym sło-
wem, rozum podąża za tym, do czego skłaniają go inklinacje.

Naturalne poznanie wartości moralnych może ulec udoskonaleniu, ponie-
waż towarzyszą mu pojęcia uświadomione, w których może zostać podkre-
ślony jakiś wybrany aspekt doświadczalnie danej sytuacji moralnej. Również 
takie czynniki, jak wychowanie czy zwyczaje, mają wpływ na wzmacnianie 
lub wygaszanie naturalnych tendencji i inklinacji. Zdaniem Maritaina, ponie-
waż inklinacje są kruche (franc. fragiles) i nie zostały w sobie niezmiennie 
zdeterminowane, istnieje ewolucja pojęć i poglądów moralnych.

18  Por. G.A. M c C o o l, From Unity to Pluralism: The Internal Evolution of Thomism, Fordham 
University Press, New York 1989, s. 117.

19  M a r i t a i n, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach fi lozofi i moralnej, s. 69.
20  Tamże, s. 61.
21  Por. P. R a m s e y, Nine Modern Moralists, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 

1962, s. 223.
22  Duża część naszej wiedzy o moralności jest intuicyjna, bazuje na nieświadomych i niedo-

stępnych nam zasadach kierujących naszymi sądami moralnymi.
23  Por. B.M. A s h l e y, Introduction, w: The Common Things: Essays on Thomism and Educa-

tion, red. D. McInerny, American Maritain Association; Mishawaka, Indiana – Washington, D.C., 
1999, s. 15. Intuicyjna wiedza leżąca u podstaw naszych sądów moralnych jest jak intuicyjna wiedza 
dotycząca języka, fi zyki, psychologii, biologii czy muzyki (por. M.D. H a u s e r, Moral Minds: How 
Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, Ecco, New York 2006, s. 125).
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